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Biblioteca do Instituto de Informática da UFRGS – Beatriz Haro – chefia; Alexsander B. Ribeiro, Evelin S. Cotta, Zita C. P. de Oliveira – bibliotecários;
Henrique Costa – assistente em administração; Thiago Rodrigues Silveira – bolsista

A equipe da Biblioteca deseja :
 que as desavenças sejam

esquecidas...
 que vocês trilhem novos

caminhos...
 que vocês tenham

prosperidade...
 que vocês exerçam a

criatividade...
 e que vocês compartilhem

sempre!
Feliz Páscoa!

NOVIDADES DA SPRINGER

A Biblioteca recebeu doação de 24 livros da Springer,
através do professor Ricardo Reis.

As obras tratam de microeletrônica, engenharia
elétrica, sistemas embarcados, circuitos
integrados, VLSI, etc.

Na Lista das Novas Aquisições, em anexo com
asterisco, você pode conferir os títulos e a localização
dos mesmos.

Boa Leitura!

VEJA! – Sugestão para leitura

BIBER, D.; CONRAD, S.; RANDI,
R. Corpus Linguistics: investigating
language structure and use.
Cambridge : Cambridge University
Press, 1998. 300 p. (Cambridge
Approaches to Linguistics).

Localização: 681.3.013 B581c

Este livro investiga o modo como
as pessoas usam a linguagem
falada e escrita. Ele apresenta
uma introdução em linguística
baseada sobre banco de dados

de linguagens
reais
armazendas em
computador.

Cada capítulo traz
as diferentes
áreas da
linguística,
inlcuindo:
lexicografia,

gramática, discurso, aquisição
de linguagens e história da
linguística. A obra serve para
estudantes de graduação e
pesquisadores.

LISTA DE AQUISIÇÕES

GANHA DESTAQUE

Mensalmente a Biblioteca
recebe novos itens que são
acrescentados ao acervo.
Depois de registrados e
colocados na base de dados,
organiza-se uma lista com as
referências. Atualmente esta
lista encontra-se no site da
Biblioteca
http://www.inf.ufrgs.br/
biblio/index.php
no menu “Novas aquisições”.

A partir de abril, a Biblioteca
disponibilizará a lista de
novas aquisições também
junto com o InforMAIS,
buscando com isto uma maior
divulgação do novo material
para que possa ser mais e
melhor aproveitado.

Aproveite, confira no anexo o
que há de novo!

REFORÇO PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA BIBLIOTECA

Thiago Rodrigues Silveira é o novo bolsista que veio juntar-se à equipe da Biblioteca.
Sua principal função será o atendimento no balcão de empréstimo.

Desejamos um ótimo período de trabalho ao Thiago!

VOCÊ SABIA?
Posso acessar o Portal
Periódicos Capes fora
da UFRGS?

O Portal Periódicos CAPES
oferece acesso rápido e
preciso à informação
científica atualizada e de
qualidade para a
comunidade acadêmica
brasileira. São mais de
11.000 periódicos nacionais
e estrangeiros com textos
completos.
Na área da Informática
oferece acesso a editoras
respeitadas, como ACM,
IEEE, Springer
entre outras, além de bases
de dados referenciais com
resumos, como INSPEC.
Além de acessar a partir de
qualquer computador
dentro da UFRGS, como os
disponíveis na Biblioteca,
você pode acessar fora da
UFRGS, seguindo as
instruções no endereço:
http://
ww.biblioteca.ufrgs.br/
capes.htm


