
Informativo eletrônico da Biblioteca do Instituto de Informática da UFRGS

Junho 2010 / n. 41
http://www.inf.ufrgs.br/biblio/

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 UFRGS implementou, em janeiro
de 2008, o Repositório Digital da
UFRGS, http://www.lume.ufrgs.br
denominado Lume, através do qual
divulga a produção intelectual
gerada em seu âmbito, disponível
para consulta em meio digital.

O Repositório é um importante
instrumento institucional de apoio às
atividades de ensino, pesquisa,
extensão e, sobretudo, de
divulgação e compartilhamento
com a sociedade do
conhecimento produzido na
Universidade. Neste sentido, têm
sido despendidos esforços para
reunir, no mesmo, o maior número
possível de publicações em texto
completo. Para o autor,
se constitui num
valioso instrumento
de preservação de
sua publicação,
garantindo o acesso
em meio digital,
apesar das constantes
mudanças
tecnológicas.

Os documentos são
disponibilizados em
pdf, sem qualquer
possibilidade de edição.

Teses e dissertações
do INF registrados
no SABi

Total:
1.400 trabalhos

733
com texto
completo

on-line

667
sem texto
completo

on-line

A Biblioteca do INF possui 1.431
teses e dissertações produzidas no
INF e registradas no SABi, sendo que
751 já estão com texto completo
disponível on-line através do Lume.

Faltam ainda 680 teses e
dissertações para serem

disponibilizados.
Trabalho este que
tem sido feito através
de contato com os
autores para obter
sua autorização.

Ajude-nos, divulgando
este trabalho a quem
defendeu tese e
dissertação no INF
para que entre em
contato com a
Biblioteca!

LUME JÁ DISPONIBILIZA 751 DISSERTAÇÕES E TESES DO INF NOVIDADES VIA E-MAIL

A partir de agora todo documento
que for adquirido pelo Biblioteca
e constar como bibliografia
recomendada de uma disciplina
da graduação, será divulgado,
via e-mail para o professor.
Neste e-mail constará a
referência bibliográfica e o
número de novos exemplares
incluídos no acervo.

VEJA!
Sugestão para leitura

LITTO, F.M.; FORMIGA, M.
Educação a distância : o estado
da arte. São Paulo : Pearson/
Prentice Hall, 2009. 461 p.

Localização:
37:681.32 E24

Idealizado pela
Associação
Brasileira de
Educação à
Distância

(ABED) e composto por 61
capítulos escritos pelos maiores
profissionais brasileiros em EAD,
este livro transmite ao leitor o
mais alto e expressivo grau de
desenvolvimento atingido pelas
abordagens da educação à
distância no país até o momento,
considerando o contexto dos
cenários nacional e internacional
de aprendizagem.

Com tudo isso, “Educação à
Distância: o estado da arte” é
referência e inspiração para
todos aqueles que estão
preocupados com os rumos da
educação no país e que vêem a
educação à distância como uma
maneira adicional e indispensável
de levar o aprendizado às pessoas.

VOCÊ SABIA?
O que acontece depois que você faz a reserva de um item no SABi?

No momento que o item reservado é entregue na biblioteca e seu código
de barras é lido, o sistema envia, automaticamente, um e-mail para
quem fez a reserva com o aviso de que está disponível.

O item permanecerá na reserva por dois dias. Por exemplo: se o livro
chegar na segunda-feira, ele ficará disponível ao usuário que fez a reserva
até a terça-feira. Se o livro não for retirado, ele passará ao próximo usuário
que fez reserva ou voltará para a estante.

Caso você não consiga buscar o documento em tempo, contate a
biblioteca para, conforme o caso, negociar um prazo maior.


