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RANKING
Confira as 10 publicações mais emprestadas em novembro:

 Introduction to graph theory. 2nd ed. (WEST, D. B.) ......................................................... 21

 Cálculo (ANTON, H.) ..................................................................................................................................... 20

 Graph theory (HARARY, F.) ...................................................................................................................... 18

 MATLAB ................................................................................................................... 18

 Windows XP Professional : português ............................................................. 14

  Teoria das categorias para ciência da computação, 2. ed.
(MENEZES, P. F. B.; HAEUSLER, E. H.) ................................................................................................................... 13

 Exercices de combinatorique avec solutions (KAUFMANN, A.; COSTER, D.) .... 11

 Fundamentos de arquitetura de computadores (WEBER,  R. F.) ..................... 11

 Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais
(RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R.) ................................................................................... 10

 Organização e projeto de computadores: a interface
hardware/software (HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A.) ............................................. 10

VOCÊ SABIA?
Por que os computadores para
pesquisa na Biblioteca não tem
banco para sentar?

  Porque estes computadores servem
para pesquisas rápidas no cátalogo
eletrônico www.sabi.ufrgs.br e
precisam estar sempre disponíveis
para a consulta.

É NATAL, ANO NOVO

Tudo de novo...
Nova esperança
Nova descoberta
Novo dia, novo eu

Nova vida

Sentimentos embrulhados
Com papel, laço e fita
A verdade camuflada

Em lâmpadas pisca-pisca

Hora sim, hora não,
Hora vem, hora vai,
Hora sem, hora ver

Mas no silêncio das entrelinhas
Brilha a luz do SER

A semente refulgente
Que em tudo está  presente

No novo, no dia,  na esperança, vida,
No Eu, na verdade e sentimento

Que sempre é a mesma
Imutável, permanente

Como pequena estrela
Vinda de Cristo

Brilha todo fim de ano

Que intensa luz nos toca
Abre nosso coração

E nos enleva
Nessa cósmica crística união

Estar aqui é ser feliz
Ser aqui é estar feliz

Sempre...
Onde brilha o SER

Tudo é luz
Tudo é paz

Que todos sejam felizes
Que todos tenham a paz

Chandra Mani

Estes são os votos sinceros
da Equipe da Biblioteca

do Instituto de Informática

VEJA! – Sugestão

para leitura

SALONER, G.; SPENCE, A. M.
Creating and capturing
value : perspectives and cases
on electronic commerce. New
York : John Wiley & Sons, Inc,
c2002. 598 p.

Localização: 339 S175c

Esse livro é dividido em duas
partes: “Perspectives”, que
dá uma visão do Comércio
Eletrônico.  “Cases”, escrito
sob a supervisão da
Faculdade de Stanford, que
dá uma visão do mundo real

do comércio
eletrônico.
As duas partes
contém novas
informações sobre
tecnologias,
industrias,
estratégias e as

boas estruturas
organizacionais que
permitem que o desafio do
comércio eletrônico seja
vencido por seus praticantes.

SÉRIE LIVROS DIDÁTICOS

O  livro Projeto de banco de
dados, de Carlos Alberto Heuser, em
sua 6ª edição, é o primeiro da série a

ser totalmente
redesenhado e produzido
pela editora Bookman.
Além do acréscimo no
conteúdo, o livro
recebeu novo
tratamento gráfico.

HORÁRIO DA BIBLIOTECA

A partir de 8 de dezembro até
o início do 1º semestre letivo de
2009 a Biblioteca abrirá das 9h
às 17h.


