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CANSADO DO GOOGLE?
A internet é o ambiente das novidades.
Cria-se muito, o tempo todo. Os motores de busca
são um bom exemplo. Abaixo seguem algumas boas
alternativas para variar no momento da pesquisa:
Alltheweb, que significa “Toda
Web” é um dos buscadores mais
antigos da World Wide Web, sendo
lançado em 1999. Atualmente indexa mais de 3
bilhões de páginas. Se pesquisarmos a palavra “casa”
no Google, o resultado será de cerca de 415 milhões de
páginas contra 412 milhões de páginas no Alltheweb. Mas
se persquisarmos “house”, o Google apresentará como
resultado pouco menos de 1 bilhão e meio, enquanto o
Alltheweb quase 4 bilhões. Quantidade não é sinônimo de
qualidade, mas este buscador prova ser uma boa
alternativa ao Google. Quer testar?
http://www.alltheweb.com/
Netsite é um site mineiro que apresenta
notícias sobre diversos assuntos, mas
que também conta com um buscador.
Além disso, na página inicial, há alguns
vídeos interessantes do site Xpock (http://xpock.com.br).
Numa breve pesquisa com a palavra “casa”, houve a
recuperação de 245 milhões de páginas. Já para “house”,
pouco mais de 2,5 milhões. Conheça agora:
http://www.netsite.com.br/
Funnylogo é um buscador
personalizável. Deixe o buscador
com o seu nome nas letras do Google ou da Coca-cola,
por exemplo. Depois de criado, você faz uma busca e ele
traz resultados do Google, com a opção de consultar
também o Yahoo, através de uma aba. Crie o seu:
http://www.funnylogo.com.br/

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Do dia 1º ao dia 31 de julho, a Biblioteca abrirá
das 9h às 17h.
A partir do dia 2 de agosto o horário será expandido:
das 8h às 18h.

VEJA!
Sugestão para leitura
BLUNDEN, B. Software exorcism :
a handbook for debugging and
optimizing legacy code. Berkeley :
Apress, 2003. 351 p.
Localização: 681.32.063 B658s
O livro examina e explica as ferramentas que
os engenheiros poderão usar para facilitar a
optimização e a limpeza de vírus dos
softwares legais. Ele inclui estratégias, como a
operação básica para eliminar vírus – pg. 88 –
que pode ser usada por todos os níveis de
programadores, que dessa forma poderão tornar
o seu trabalho mais eficiente.

E-BOOK SOBRE PRODUÇÃO INTELECTUAL
Em consonância com as tendências de acesso
livre, cujo intuito básico é a democratização da
informação, o Departamento de Ciência da
Informação da Universidade Estadual de Londrina
– UEL – lançou o livro eletrônico “Produção
intelectual no ambiente acadêmico”, organizado
pela Profa. Ms. Renata Gonçalves Curty.
Com 142 páginas e seis
capítulos, a obra versa sobre a
ética em pesquisa, a pressão
pela produção na esfera
acadêmica e o sistema
nacional para avaliação da
pós-graduação, além de
apresentar estudos de levantamento da produção
científica, tecnológica, artística e cultural da UEL
em algumas áreas do conhecimento.
O e-book está disponível para consulta e
download pelo site do Mestrado Profissional em
Gestão da Informação – MPGI:
http://www.uel.br/pos/mestradoinformacao/
pages/e-book.php

EQUIPE COM CARA NOVA
Guilherme Dias Turcato é o novo bolsista que vem somar à equipe da Biblioteca. Trabalhará no
turno da manhã, principalmente com empréstimos e devoluções de documentos, no balcão de
empréstimo. Desejamos boas-vindas e que alcance sucesso no desenvolvimento de suas funções!
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; Guilherme D. Turcato, Thiago R. Silveira – bolsistas

