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VEJA! – Sugestão para leitura

TREFIL, J.  Are we unique ? : a scientist explores the unparalleled
intelligence of the human mind. New York : John Wiley & Sons,
1997. 242 p.

Localização: 159.9 T786a

De um lado, chimpanzés inteligentes. De outro,
máquinas - como o computador Deep Blue -
notavelmente aperfeiçoadas, que podem demonstrar
discernimento e alguma espécie de consciência. O
físico James Trefil apresenta em ‘Somos diferentes?’
uma introdução às mais recentes idéias sobre uma
questão controversa - será que a mente humana é
única ou um animal ou máquina pode suplantá-la ou

reproduzi-la? O autor apresenta uma ampla descrição dos pontos de
vista preponderantes, esclarecendo cada um dos argumentos e
reconstituindo seu desenvolvimento.

LIVROS

Confira algumas novidades. Veja
mais no site da biblioteca:

http://www.inf.ufrgs.br/
biblioteca/aquisicoes.html

VAHID, F. Digital
design. Danvers :
John Wiley &
Sons, 2007. 540 p.

MOOCK, C.
Essential

ActionScript
3.0. Beijing :

O’Reilly, c2007.
911 p.

No dia 12 de setembro a Biblioteca do Instituto de Informática, comemora 36 anos
de existência! Agradecemos a todos que sempre colaboraram para que a nossa

Biblioteca esteja relacionada como uma das melhores na nossa área.
Agradecemos especialmente aos Bibliotecários, Auxiliares Administrativos e Bolsistas,

que nesses 36 anos fizeram parte da nossa Equipe.

Beatriz Haro, Bibliotecária-Chefe

Biblioteca do Instituto de Informática da Ufrgs
Beatriz Haro – chefia; Evelin S. Cotta, Ida Rossi, Zita C. P. de Oliveira – bibliotecárias;  Henrique Costa – assistente em administração; Katia Rodrigues – bolsista

RANKING

Confira as 10 publicações com maior número
de empréstimos e o número de vezes que

foram emprestadas no mês de agosto:

 Cálculo (ANTON, H.) ................................................................. 25
 Introdução à análise combinatória

(SANTOS, J. P. O.; MELLO, M. P.;  MURARI, I. T. C.) ....................... 22
 Windows XP Professional : português ........... 21
 Teoria da computação

(DIVERIO, T. A.; MENEZES, P. B.) ........................................ 20
 Processamento de imagens digitais

(GONZALEZ,  R. C.) ........................................................ 19
 Organização e projeto de computadores

(HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A.) ................................ 19
 Fundamentos de arquitetura de

computadores (WEBER,  R. F.) ................................... 18
 Estudo dirigido de turbo pascal

(MANZANO, J. A. N. G.; YAMATUMI, W. Y.) .......................... 16
 Teoria das categorias para ciência da

computação (MENEZES, P. F. B.; HAEUSLER, E. H.) ......... 16
 Visual Studio 2008 ............................................... 16

DOAÇÃO

Recebemos diversas obras
em doação da Artmed. Elas
contemplam, em sua maioria,
a área de programação e
linguagens de
programação: Java, C, C++,
entre outras.

Desde 2006, a Artmed/
Bookman tem um Programa
de Doação para as
Bibliotecas que compõem o
Sistema de Bibliotecas da
UFRGS – SBU.

Confira os títulos no link
“Novas Aquisições” do
site da Biblioteca –
http://www.inf.ufrgs.br/
biblioteca/
aquisicoes.html

SPRINGER

A Biblioteca recebeu 16 novos livros, em
sua maioria proceedings, dos eventos
que ocorrerão no 20º World Computer
Congress em setembro na Itália. Os

eventos contemplam as
áreas de
Microeletrônica,
Bioinformática,
Segurança de
Computadores,
Informática na
Educação, entre outros.

Confira os títulos no link  “Novas
Aquisições” do site da Biblioteca
http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca/
aquisicoes.html


