Informativo eletrônico da Biblioteca do Instituto de Informática da UFRGS

Agosto 2009 / n. 33
http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca

VEJA! – Sugestão para leitura

BIBLIOTECA FAZ AVALIAÇÃO DO ACERVO

GOWERS, T.; JUNE, B. G.; IMRE,
L. The Princeton companion to
mathematics. Princeton :
Princeton
University,
c2008. 1034 p.

Em uma iniciativa inédita em
seus 37 anos, a Biblioteca está
avaliando qualitativamente o
acervo. Esta proposta deve-se
ao fato de que parte dos itens
está obsoleta e desatualizada.

Localização:
51 P957

A Biblioteca iniciou o processo,
coletando as informações
estatísticas de uso dos itens
desde 2002, quando o SABi foi
implantado.
Obras que desde então não
tiveram uma única consulta
registrada, serão avaliadas por
um grupo de professores.

Essa é uma
obra de
referência
única. Editada
por Timothy Gowers, ela apresenta
cerca de 200 entradas, escritas
especialmente para esse livro,
pelos principais matemáticos do
mundo.
Eles introduzem ferramentas
básicas de matemática e
vocabulários; traçam o
desenvolvimento da matemática
moderna; explicam termos
essenciais e conceitos;
descrevem as realizações de
famosos matemáticos; exploram o
impacto da matemática em
outras disciplinas, como
Biologia, Economia e Música... e
muito, muito mais!

Estes serão
responsáveis
por julgar se
o item
deve permanecer – contribuição
histórica, por exemplo – ou ser
descartado – via processo de
desfazimento.
Destaca-se a importância desta
iniciativa, visto que, o conteúdo do
acervo deve ser adequado e
útil, prioritariamente, aos alunos
dos cursos de Ciência e
Engenharia da Computação da
UFRGS.

BEM-VINDOS
A Equipe da Biblioteca do Instituto de Informática deseja as boasvindas aos novos alunos. Esperamos poder ajudar e orientar nesse
novo caminho que começa.
Para quem quiser conhecer mais e melhor as rotinas da Biblioteca,
sugerimos a Visita Orientada (solicitar no balcão de empréstimo).
Nesta oportunidade um bibliotecário acompanhará o aluno ou um grupo
e mostrará:
o acervo e seus diferentes tipos de itens;
as políticas de circulação de documentos;
os serviços e funcionamento da Biblioteca;
a utilização do catálogo eletrônico, etc.
Contem conosco!

VOCÊ SABIA?
Qual é a política de compra de acervo
para a graduação?
A política de compra de obras novas é baseada,
principalmente, na bibliografia indicada pelo
professor em cada disciplina da graduação.
Ele deve indicar até três livros como Bibliografia
Básica Essencial – livro-texto – e os
demais divididos em Bibliografia Básica e
Bibliografia Complementar.
Por isso é muito importante que o
professor mantenha a bibliografia

atualizada. Duas vezes por ano, emite-se um relatório
para analisar se o acervo está de acordo com a
Bibliografia indicada.
Neste sentido, a prioridade para aquisição é:
bibliografia recomendada mas inexistente no acervo;
obras com poucos exemplares e muita demanda;
edições mais recentes da bibliografia recomendada.

O recurso vem do MEC e é gerenciado pela Biblioteca
Central da Ufrgs. A Biblioteca do INF ainda conta com
recursos expressivos oriundos de projetos de
professores – como CNPq, Capes, etc –, que também
são utilizados para manter o acervo atualizado.
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