Informativo eletrônico da Biblioteca do Instituto de Informática da Ufrgs

InforMAIS

Abril 2009 / n. 29
http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca

A BIBLIOTECA QUE QUEREMOS EM 2009
O ano letivo começa e com ele novas expectativas surgem quanto a
mudanças e planos. Visando sempre atender melhor os usuários, a Biblioteca
definiu metas que, espera-se, sejam alcançadas no decorrer destes dois
semestres. Confira abaixo:
RETIRADA

ANÁLISE
DO ACERVO

A Comissão da
Biblioteca,
juntamente com
um professor
de cada área,
deverá analisar
o conteúdo do
acervo. Essa
análise servirá
para a atualização
do mesmo e para
processo de
desfazimento do
que estiver
obsoleto.

MUDANÇA

DO MUSEU

DA ENTRADA

Transformar as
salas onde está o
museu em salas
de estudo em
grupo. A
demanda por
esse tipo de sala
cresce a cada
ano. A Biblioteca
do Instituto de
Informática,
atualmente,
atende, também
aos alunos do
curso de
Ciências
Biológicas e
Engenharia de
Minas e
Materiais.

DA BIBLIOTECA
A atual entrada
da Biblioteca é
escura e
insegura. Fica em
um corredor
estreito, com
pouca
visibilidade. A
nova entrada
ficará virada
para as
passarelas e o
CEI.
As obras devem
começar em
julho de 2009.

TROCA DE PCS
Trocar os dois
Pcs que
atendem o
acesso ao Portal
da Capes, por
máquinas mais
potentes. Essas
máquinas
precisam de
potência para
que os alunos
possam ler/
gravar os artigos
em .pdf.

TRANSFERÊNCIA

VEJA! – Sugestão para leitura

A bibliotecária Ida
Rossi transferiu-se
para outra unidade
da UFRGS desde
março.
Competente,
responsável e com
forte
espírito
de
equipe,
trabalhou
na
Biblioteca desde
1993.
Desejamos sucesso
e boas realizações
neste nova etapa
que começa para a
Ida!

TURBAN, E.; MCLEAN, E.;
WETHERBE, J. Tecnologia da
informação para gestão :
transformando os negócios na
economia digital. 3. ed. Porto Alegre :
Bookman, 2007. 660 p.
Localização: 658 T931i3P
O florescimento da economia digital está levando
empresas do mundo inteiro a transformar-se para
sobreviver. A competitividade exige mais que somente
sistemas baseados na Web; é necessário ter uma
estratégia eletrônica e a capacidade de planejar
sistemas click and mortar, novos modelos de negócios
e o processo de transformação.
Você aprenderá como a TI facilita a resolução de
problemas, aumenta a produtividade e a qualidade,
melhora o serviço ao consumidor e permite a
reengenharia do processo.

NOVO SITE
O site da Biblioteca mudou. Para muito
melhor! E o responsável pela evolução
é o assistente em administração
Henrique Costa. O conteúdo
praticamente não foi alterado nem o
menu. A mudança substancial ocorreu
no layout e no programa que está
sendo utilizado: Joomla!.
Joomla! é um framework de fonte
aberta e sistema de publicação de
conteúdo projetado para criar
rapidamente web sites interativos,
comunidades on-line, portais de
mídia, blogs e aplicações de ecommerce. Proporciona uma
interface gráfica fácil de usar que
simplifica a administração e
publicação de conteúdo. É utilizado
por organizações de todos os
tamanhos para sites públicos,
intranets, extranets e é apoiado por
uma comunidade de milhares de
usuários.
ESTATÍSTICAS
“Desde o lançamento do novo site
no dia 19 de março tivemos 816
visitas, sendo que destas 41,32%
foram novos visitantes e 58,68% de
outros que retornaram” contabilizou
Henrique.
Além disto o site está bem colocado
no ranking do resultado de pesquisa
no Google figurando em primeiro
lugar a partir das palavras-chave
“biblioteca informática” ou somente
“biblio inf”. “Esta condição nos faz
ainda mais acessíveis”, ressaltou.
Acesse www.inf.ufrgs.br/biblioteca e
veja o resultado.
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