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PERIÓDICOS

VEJA! – Sugestão para leitura

Confira algumas novidades.

DENNETT, D. C. Tipos de mentes : rumo a uma compreensão da
consciência. Rio de Janeiro : Rocco, 1997. 166 p.

Linux
Magazine
A rede não
pode parar,
os seus
servidores
devem estar
sempre de
pé. O código aberto oferece
várias ferramentas para que
você esteja sempre prevenido.
n. 43, jun. 2008

Info Exame
Redes
sociais: Orkut,
Linkedin,
fóruns e
companhia
podem ajudar
– ou derrubar
– sua carreira
n. 268, jun. 2008

ERCIM
News
Mathematics
for everyday
life : a special
theme edited
jointly by
ERCIM and
the European
Mathematical Society.
n. 73, abr. 2008

Localização: 159.9 D399kP
Em Tipos de Mentes, o autor combina idéias da filosofia, da inteligência
artificial e da neurobiologia para atrair o leitor para uma fascinante
jornada investigativa.
A partir de uma perspectiva evolutiva, Dennett instiga a
nossa imaginação com as seguintes questões: será que algum
de nós pode realmente saber o que se passa na mente do
outro? O que distingue a mente humana das mentes de
outros animais, especialmente aqueles de comportamento
complexo? Os robôs, dotados de sistemas sensórios,
exibirão algum dia as características da mente humana,
inclusive a capacidade de pensar sobre o pensamento?

VOCÊ SABIA?

?

Posso acessar o Portal
Periódicos Capes fora
da UFRGS?

O Portal
Periódicos
CAPES oferece acesso
rápido e preciso à
informação científica
atualizada e de qualidade
para a comunidade acadêmica
brasileira. São mais de 11.000
periódicos nacionais e
estrangeiros com textos
completos.

Na área da Informática oferece
acesso a editoras respeitadas,
como ACM, IEEE, Springer
entre outras, além de bases
de dados referenciais com
resumos, como INSPEC.
Além de acessar a partir de
qualquer computador da UFRGS,
como os disponíveis na
Biblioteca, você pode acessar
fora da UFRGS, seguindo as
instruções no endereço: http://
www.biblioteca.ufrgs.br/
capes.htm

FÉRIAS
A Biblioteca terá horário reduzido no
perído não-letivo, de 07 de julho a 1º
de agosto: das 9h às 17h.

RANKING
Confira as 10 publicações com
maior número de empréstimos e o
número de vezes que foram
emprestadas no mês de junho:
Cálculo (ANTON, H.) ............................................ 26
Foundations of statistical natural language
processing (MANNING, C. D.) ............................... 17
Windows XP Professional : português .
...................................................................... 17
Matlab ....................................................... 16
Fundamentos de circuitos digitais
(WAGNER, F. R.) ............................................... 14
Redes de computadores
(TANENBAUM, A. S.) ........................................ 13
Processamento de imagens digitais
(GONZALEZ, R. C.) ......................................... 12
Types and programming languages
(PIERCE, B. C.) ................................................ 12
Algoritmos : teoria e prática
(CORMEN, T. H.) ............................................ 12
Fundamentos de arquitetura de
computadores (WEBER, R. F.) .................... 12
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