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VEJA! – Sugestão para leitura

PRESTON, J.;
BISHOP, M. (Eds.).
Views into the
Chinese room :
new essays on
Searle and artificial
intelligence.
Oxford : Clarendon Press, c2002.
410 p.

Localização: 681.3.011 V671

O mais famoso desafiador da
ciência cognitiva e da inteligência
artificial é o filósofo John Searle.
Na obra , “Views into the Chinese
room” ele argumenta que, embora
máquinas possam responder a
impulsos, como a mente, elas não
entendem os símbolos, envolvidos
nesse processo. Os dezenove
ensaios de importantes cientistas
e filósofos, respondem a esse
desafio.

SABI DÁ ACESSO A DIVERSAS NORMAS TÉCNICAS
Acessando o catálogo eletrônico do Sistemas de Bibliotecas

da UFRGS – www.sabi.ufrgs.br –, você pode consultar muitas
normas da ABNT sem sair de casa ou do seu local de trabalho!

A maioria destas normas são para  orientação de trabalhos
científicos, como por exemplo:

 Normas para apresentação de projeto de pesquisa – NBR 15287;
 Normas para apresentação de sumários – NBR 6027;
 Normas para apresentação de citações em documentos – NBR 10520;
 Normas para elaboração de referências – NBR 6023, entre outras.

Mas atenção: o acesso ao texto completo é restrito à comunidade acadêmica
da UFRGS, já que exige o número do cartão de identificação e a senha do
portal (aluno ou servidor). Veja como:

1) Entre no SABi e clique no menu “Catálogos”.

2) Surgirá uma lista de tipos de materiais. Através dela é possível
consultar apenas “normas técnicas”, por exemplo.
3) Ao escolher “normas técnicas” você condiciona o SABi a buscar
apenas itens relacionados a normas técnicas.
4) Para procurar a norma desejada, digite o nome/número da norma no
campo para pesquisa.
5) A partir daí, basta selecionar a versão procurada e clicar no link para
acessar o texto na íntegra.

LANÇAMENTO

A “Série Livros Didáticos
Informática UFRGS” ganhou novo
título: “Aprendendo matemática
discreta com exercícios”, de
Paulo Blauth Menezes, Laira Vieira
Toscani e Javier García López.

A obra apresenta os principais
conceitos e resultados de
matemática discreta, em uma
linguagem simples e acessível,
desenvolvida com o auxílio de

exercícios.

A Biblioteca
disponibiliza,
inicialmente, seis
exemplares, sendo
um para consulta
local.
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