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LIVROS ELETRÔNICOS

VEJA! – Sugestão para leitura

A UFRGS disponibiliza acesso online a vários títulos indicados
pelos programas de Pós-Graduação.
Estes livros não serão adquiridos no formato papel.
Quatro deles são da área da Informática e podem ser visualizados a
partir do catálogo eletrônico SABi:

MAGOULAS, G. D.; CHEN,
SHERRY Y. Advances in webbased education : personalized
learning environments. Hershey :
Information Science Publishing,
c2006. 371 p.

AGGARWAL, C. C. (Ed.).
Data streams : models
and algorithms. New York :
Springer, 2007. 358 p.
(Advances in Database
Systems).

GAMA, J.; GABER, M. M.
(Eds.). Learning from
data streams : processing
techniques in sensor
networks publisher. Berlin :
Springer, 2007. 244p.

BRANDES, U.; ERLEBACH,
T. (Eds.). Network
analysis : methodological
foundations. Berlin :
Springer, 2005.
471 p. (Lecture Notes in
Computer Science).

KRÄMER, B. J.; HALANG,W.
A. (Eds.). Contributions
to ubiquitous
computing. Berlin :
Springer, 2007.
339 p. (Studies in
Computational Intelligence).

Importante lembrar que a consulta é através da internet em equipamento
autorizado a acessar o E-Books Springer. Dentro da Universidade todos
os equipamentos estão autorizados a acessar.
Quando estiver fora da UFRGS conferir as orientações no endereço
http://www.biblioteca.ufrgs.br/capes.htm

Localização: 37:681.32 M211a
A obra cobre
uma grande área
de fatores que
influenciam o
padrão a ser
adotado em
ambientes de
aprendizagem
personalizados.
Mostra como incluir
considerações pedagógicas no
projeto, desenvolvimento e
implementação de um sistema de
hipermídia para criar um ambiente
de aprendizagem personalizado
efetivo.

LANÇAMENTO
A “Série livros didáticos informática UFRGS” está maior.
O número 20, intitulado “Redes de computadores” é de
autoria dos professores do INF: Alexandre da Silva
Carissimi, Juergen Rochol e Lisandro Zambenedetti
Granville.
Seu diferencial é apresentar de forma concisa e
inovadora os fundamentos da área. Abrangente, aborda
desde os conceitos básicos da teoria da informação e de
comunicação de dados, passando pelo estudo de um
modelo de rede de cinco níveis, até os principais tópicos
relacionados com a segurança em redes.
A biblioteca disponibiliza, inicialmente, seis exemplares,
sendo um para consulta local.

VOCÊ SABIA?

?

A taxa por devolução em
atraso de itens emprestados é
computada inclusive aos
sábados, domingos e feriados?

Sim. De acordo com o artigo 26
do Regulamento de Circulação de
Coleções no Sistema de Bibliotecas
da UFRGS “a multa deverá ser paga
por item emprestado, por dia e/ou
hora de atraso, considerados
ininterruptamente...”. Portanto, fins
de semana e feriados, quando a
Biblioteca está fechada, contam no
valor total do débito.
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