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METALOGRAFIA DOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS COMUNS  

 
Aborda o tema sob o aspecto dos produtos siderúrgicos como das 
técnicas de caracterização assim como o progresso na compreensão 
das transformações que permitiram a realização dos extraordinários 
desenvolvimentos destas ligas.  
 

669.016 C721m Cód. Livro: 18985 

 

FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA   

 

Este texto se apresenta como uma introdução geral às disciplinas 

Metodologia Científica e Métodos e Técnicas de Pesquisa, 

enfocando procedimentos didáticos, aspectos do conhecimento 

científico, técnicas de pesquisa e aspectos metodológicos dos 

trabalhos tanto escolares quanto científicos. 

001.42 L192f Cód. Livro: 15903 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  

 

Tem por objetivo apresentar aos estudantes e universitários alguns 

subsídios teóricos e práticos para o enfrentamento das várias tarefas 

que lhes serão solicitadas ao longo do desenvolvimento do processo 

ensino/aprendizagem de sua formação acadêmica. 

001.42 S498m Cód. Livro: 18020 

 

 

METODOLOGIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Discute a dinâmica metodológica do conhecimento científico em seu 

ambiente pós-moderno, sugerindo caminhos de como fazer textos, 

teses, ensaios, pesquisas. 

001.42 D383m Cód. Livro: 19006 

 



 
METODOLOGIA PARA QUEM QUER APRENDER 

 

Esta obra busca ser um texto introdutório à arte de estudar, 
argumentar, aprender, pesquisar, elaborar, tendo como referência de 
fundo tornar-se autor.  

371.3 D383m Cód. Livro: 18898 

 

 

 

METODOS COMPUTACIONAIS DA FISICA  

 

Inicia com uma introdução ao cálculo numérico por computador, 
com uma seleção de assuntos de especial interesse para os 
físicos, mas também para outros profissionais que usam métodos 
numéricos. 

530.15 S314m Cód. Livro: 19367 

 

  

METODOS DE COLETA DE DADOS NO CAMPO 

 

Apresenta um esforço para tratar de forma simples e direta 

questões complexas, como os métodos de coletar dados e 

informações no campo, ou seja, de interagir com ele.  

001.433 V473m Cód. Livro: 18886 

 

 

METODOS PARA A PRODUÇAO DO CONHECIMENTO 

 

Este livro examina alguns métodos considerados fundamentais à 
produção do conhecimento, objetivando iniciar a discussão acerca 
dos procedimentos metodológicos para conduzir esse processo.  

001.42 P793m Cód. Livro: 18877 

 

 

 



MUROS DE ARRIMO 

 

A obra abrange, entre outros, os conceitos básicos dos empuxos 

de terra, estabilidade a deslizamento e tombamento, detalhamento 

e cálculo das armaduras. 

624.164 M313m Cód. Livro: 19370 

 

 

NECESSIDADES DE ENERGIA E PROTEINA 

 

O conteúdo desta publicação foi elaborado a partir de relatórios de 

diversas entidades internacionais de renome. Pretende-se oferecer 

ao leitor, por meio de comprovações científicas, respostas precisas 

quanto às necessidades nutricionais do Homem e a melhor forma de 

supri-las. 

612.3 O54n Cód. Livro: 17127 

 

MANUAL DE DERIVADAS 

 

Aborda assuntos fundamentais à formação de qualquer profissional 
que lide com números, gráficos, variações e modelos matemáticos 
de modo geral, a obra certamente será útil aos estudantes de 
Engenharia, Matemática, Física, Informática, Economia e outras 
disciplinas que se valem de um curso básico de Cálculo. 
 

515 L864m Cód. Livro: 18897 

 

 

NUTRIÇAO PARA O DESPORTO E PARA O EXERCICIO  

 

O livro ensina como se alimentar antes de treinos ou se exercitar. 

613.2 M111N Cód. Livro: 17199 

 

 

 

 



O QUE É ECOLOGIA 

 

Escrito por dois militantes ecológicos, este livro discute sem rodeios 

os efeitos das brutais agressões mantidas contra o meio ambiente. 

574.5 L177q Cód. Livro: 19366 

  

 

 

PADRÕES DE DESIGN PARA APLICATIVOS MÓVEIS 

 

Este livro conciso proporciona uma referência útil para 70 padrões 

de design de aplicativos móveis, ilustrada por mais de 400 

screenshots de aplicativos atuais para iOS, Android, BlackBerry, 

WebOS, Windows Mobile e Symbian. 

005.437 N398p Cód. Livro: 18868 

 

 

PESQUISA EM EDUCAÇAO - MÉTODOS E EPISTEMOLOGIA 

 

Aborda o assunto no contexto da formação do pesquisador, no 

contexto da inovação educacional, discutindo a relação da 

pesquisa com a prática, sem deixar de trabalharas referências 

antropológicas do conhecimento educacional, resgatando sua 

intrínseca condição histórico-social, e suas implicações éticas. 

370.1 S111p Cód. Livro: 18591  

 

PESQUISA SOCIAL E AÇAO PEDAGOGICA 

 

Paulo Meksenas torna explícitas e compreensíveis as principais 

tendências ou correntes teórico-metodológicas predominantes 

nos processos de pesquisa: o marxismo, o positivismo, a 

fenomenologia e o estruturalismo, bem como os clássicos 

formuladores dessas concepções. 

301 M479p Cód. Livro: 18892 

 



PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS EM JAVA 

 

Este livro tem por objetivo apresentar e discutir os conceitos 

fundamentais de programação orientada a objetos através da 

análise e implementação de soluções para problemas 

relativamente simples. 

005.3 B726p Cód. Livro: 17901 

 

 

PROGRAMANDO O ANDROID 

 

Este livro tem um foco específico em como a arquitetura de 

dados do Android fornece um modelo para aplicativos que 

utilizam uma web service, melhorando o desempenho aparente 

e a apresentação dos dados. 

005.26 P962p Cód. Livro: 18878 

 

PROJETOS EMPRESARIAIS e PÚBLICOS 

 

A estabilidade monetária, no plano interno, e a globalização e a 

mudança do papel do Estado, no plano externo, despertam 

novamente o interesse pelo planejamento e, em particular, pela 

elaboração, análise e avaliação de projetos. O livro reúne textos 

de diversos autores. 

658.404 P962p Cód. Livro: 18879 

 

QUÍMICA - INTRODUÇÃO À QUÍMICA INORGÂNICA, QUÍMICA ORGÂNICA E 

FÍSICO-QUÍMICA - VOL. 2 e 3 

Química: introdução à química inorgânica, orgânica e físico-

química é um texto introdutório que apresenta uma abordagem 

única dos fundamentos de química inorgânica, orgânica e de 

físico-química. 

Vol. 2: 540 B968q Cód. Livro: 18984 

Vol. 3: 540 Q1q Cód. Livro: 17587 

 



QUÍMICA - A MATÉRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES VOL. 1 e 2  

 

O livro tem como princípio norteador a certeza de que aprender 

a resolver problemas reforça os conceitos da matéria e é 

essencial para os alunos interessados em estudar ciências.  

Vol. 1: 540 B798q Cód. Livro: 17821 

Vol. 2: 540 B7982q Cód. Livro: 18987 

 

RACIOCÍNIO ANALÍTICO: CONSTRUINDO E ENTENDENDO A ARGUMENTAÇÃO 

 

Livro recomendado para profissionais que desejam aprimorar 

sua capacidade de argumentação e que veem no 

desenvolvimento do senso crítico uma oportunidade de 

crescimento profissional. 

168 F368r Cód. Livro: 19041  

 

 

REDAÇÃO CIENTÍFICA: A PRÁTICA DE FICHAMENTOS, RESUMOS E 

RESENHAS 

 

A obra preocupa-se com os primeiros passos do estudante em 

uma faculdade. Ensina a fazer fichamentos de textos; apresenta 

estratégias para o aprimoramento do estudo e da prática da 

leitura; mostra os procedimentos adequados para a realização de 

resumos e resenhas. 

808.04 J62r Cód. Livro: 12305 

 

SCRUM EM AÇÃO 

Scrum em Ação fornece um guia prático para equipes de projeto 
de software que desejam implantar, com sucesso, uma estrutura 
de software Ágil usando o Scrum. 

005.1 P533s Cód. Livro: 18869 



SEGURANÇA DE APLICATIVOS ANDROID 

 

Com a plataforma Android rapidamente se tornando um alvo para 
hackers mal-intencionados, a segurança de aplicativos é crucial. 
Este livro conciso fornece o conhecimento necessário para você 
projetar e implementar apps robustos e seguros para qualquer 
dispositivo Android.  

005.26 S625s Cód. Livro: 18887 

 

SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO: LEITURAS E INTERPRETAÇÕES 

 

Este livro pretende convidar o leitor a um campo de reflexão que 

tem muito a contribuir para a compreensão do homem 

contemporâneo, a partir do pensamento de autores que já se 

tornaram clássicos na área das ciências humanas. 

370.19 S678s Cód. Livro: 18988 

 

 

TECNOLOGIA DA SOLDAGEM DE FERROS FUNDIDOS 
 
 

Este livro mostra as técnicas desenvolvidas para melhorar a 

soldabilidade e diminuir os problemas decorrentes de sua 

aplicação. 

621.77 D278t Cód. Livro: 17863 

 

 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO PARA EMPRESAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Este livro procura introduzir práticas da engenharia de produção 

na construção civil, como também utilizar práticas que vêm sendo 

aplicadas pelo IGLC (International Group of Lean Construction). 

690.68 B517p Cód. Livro: 18992 

 



TERMODINÂMICA - TEORIA E PROBLEMAS RESOLVIDOS 

 

Este livro destina-se a todos os alunos que necessitam estudar 

Termodinâmica em nível de graduação. Serve, por isso, como 

instrumento para o estudo inicial da Termodinâmica nos cursos de 

Física (bacharelado e licenciatura), de química (bacharelado e 

licenciatura), de Engenharia Química e demais cursos de 

Engenharia. 

536.7 L952t Cód. Livro: 17530 

UM CURSO DE CÁLCULO VOL. 1  

 

Este livro baseia-se nos cursos de Cálculo ministrado aos alunos 

da Escola Politécnica da USP, do Instituto de Matemática e 

Estatística da USP e do Instituto de Ensino de Engenharia 

Paulista-IEEP. Os assuntos abordados neste volume são os de 

limite, derivada e integral das funções de um variável real.  

515.15 G496u Cód. Livro: 17055 

 

UM CURSO DE CÁLCULO VOL. 4  

 

Com este volume completa-se a coleção Um Curso de Cálculo. 

Nos Caps. de 1 a 8 são estudadas as sequências numéricas, 

séries numéricas, sequências de funções, séries de funções e 

séries de potências. 

515.15 G496u Cód. Livro: 4632 

  

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR - VOL. 4  

 

Este volume apresenta os seguintes tópicos: Sequências, 

Matrizes, Determinantes e Sistemas. 

510 I22f Cód. Livre: 18700 

 

 

 



CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Esta obra expressa as afinidades e competências dos corpos docente 

e discente e dos pesquisadores associados, sobre o princípio de 

busca de processos interativos de conhecimentos produzidos por 

diferentes campos do saber científico. 

363.7 S121c Cód. Livro: 17688 

 

 

NORMALIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Esta obra atualizada destina-se a preencher o vazio existente 

quando à consolidação dos procedimentos a serem adotados para 

fins de Normalização, Certificação e Auditoria Ambiental de 

produtos, processos e serviços de empresas e indústrias. 

363.7 A447n Cód. Livro: 19022 

 

 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA - UM MANUAL UNIVERSITÁRIO 

 

Os textos que constituem este livro são apresentados de uma 

forma didática e destinam-se, primordialmente, a profissional na 

área da gestão e qualidade ambiental e a alunos dos Cursos de 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente. 

363.7392 G633p Cód. Livro: 19150 

 

QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 

 

Nesta obra, as bases teóricas e práticas da química analítica 

qualitativa, indispensáveis a todo químico, são apresentadas de 

modo minucioso e, ao mesmo tempo, didático. 

544 V878q Cód. Livro: 5805 

 



EXPLORANDO A QUÍMICA ANALÍTICA  

 

Voltado à aplicação prática de problemas cotidianos, o livro 

oferece diversos experimentos e traz um encarte em cores, 

tabelas, planilhas, problemas propostos e suas respectivas 

resoluções. 

543 H296e Cód. Livro: 19023 

 

TEORIA DA MÚSICA 

'Teoria da Música', do professor Bohumil Med, aborda todos os 

temas da teoria musical numa linguagem simples e objetiva, além 

de incluir assuntos pouco usuais em livros desta natureza, tais 

como: modos litúrgicos e suas transposições; escalas e acordes 

alterados; escalas exóticas; etc. 

780 M488t Cód. Livro: 6990 

 

260 DICAS PARA O CANTOR POPULAR  

 

Ensinamentos para cantores profissionais e amadores. 

783.01 S213d Cód. Livro: 19059 

 

 

 

 

5S NO CANTEIRO 

 

Este livro aborda uma metodologia simples, conhecida por outros 

setores da indústria, que pode ser implantada nas obras, já que 

busca a melhoria das condições do ambiente de trabalho. 

624.068 C837c Cód. Livro: 19040 

 



ADMINISTRAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Esta edição apresenta os tópicos básicos que norteiam o 

complexo negócio que é o desenvolvimento e construção da 

maior parte das instalações e estruturas. 

658.5 W874a Cód. Livro: 19369 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Este livro faz uma abordagem diferenciada e inovadora, pois 

introduz o conceito sistêmico no tratamento de cada etapa da 

construção civil, direcionando todos os esforços dos conceitos 

utilizados, por meio de critérios competitivos, baseados em custo, 

qualidade, entrega e flexibilidade.  

659.5 S122a Cód. Livro: 19042 

 

 

ÁGUA - MÉTODOS E TECNOLOGIA DE TRATAMENTOS 

 

Esta obra, em um contexto em que a água potável tem se tornado 

cada vez mais escassa e com um ciclo de reutilização cada vez 

mais intenso, apresenta com respaldo conceitual e teórico os 

processos físico-químicos envolvidos nesta matéria. 

628.162 R498a Cód. Livro: 19043 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL  

 

Este livro trata da metodologia do projeto arquitetônico e, 

apresentando detalhes e fotos de obras, mostra a execução de 

paredes de alvenaria estrutural e traz os requisitos de norma 

para manufatura dos blocos de concreto e ensaios para o 

controle tecnológico. 

624.1 T222a Cód. Livro: 19034 

 



AUTOMAÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL - UMA INTRODUÇÃO  

Esqueça cenários futuristas e espaciais, possíveis apenas em 

histórias de ficção científica. A criação de um ambiente inteligente já 

é realidade. A automatização de prédios e residências tornou-se 

viável graças a uma combinação de saberes que envolve 

instalações elétricas, projetos eletroeletrônicos e informática. 

629.89 P971a Cód. Livro: 18888 

 

AVALIAÇÃO DE BENS - PRINCÍPIOS BÁSICOS E APLICAÇÕES  

 

Por serem princípios básicos, trata de assuntos diversos da 

Engenharia de Avaliações, não tendo a pretensão de esgotar os 

tópicos nele abordados, proporcionando aos iniciantes, com suas 

informações, os fundamentos da “arte de avaliar bens”. 

620.00151 R126a Cód. Livro: 19036 

  

AVALIAÇAO DE IMOVEIS - MANUAL DE REDAÇAO DE LAUDOS 

 

Este livro traz indicações para confecção de laudos de avaliação de 

imóveis de forma que a linguagem técnica do avaliador torne-se 

adequada e acessível ao magistrado. 

808.06 F438a Cód. Livro: 19033 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES - VOL. 1 

 

Este livro possui informações na área de engenharia civil - 

transportes. Apresenta os serviços necessários à implantação de 

vias urbanas, método de execução, critérios de medição e 

pagamento, insumos (materiais, mão de obra e equipamentos) e 

os coeficientes de utilização dos mesmos nas composições de 

preços unitários e dos custos horários dos equipamentos. 

692.8 M943c Cód. Livro: 19045 

  



CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Cria método matemático inédito para cálculo do preço a propor 

nas obras por empreitada, incluindo impostos, encargos 

financeiros e inflação. 

692.5 P221c Cód. Livro: 18889 

 

 

CLAIM - PERÍCIAS EM CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS - EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

O objetivo deste livro é aparelhar os peritos em engenharia, os 

órgãos públicos e as empresas construtoras de obras públicas 

com um instrumento técnico e jurídico para encaminhamento das 

questões relativas ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos 

Contratos de Empreitada de Obras Públicas.  

692.8 B517c Cód. Livro: 19039 

 

COMO AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA MÃO DE OBRA 

 

Este livro pretende contribuir para a criação de uma abordagem 

racional para a discussão da produtividade da mão-de-obra, que 

permita a avaliação e a previsão da mesma e que torne essa 

discussão algo concreto em lugar da subjetividade da opinião 

pessoal qualitativa. 

690 S719c Cód. Livro: 18952 

 

CONCRETO LEVE ESTRUTURAL 

 

Apresenta o assunto de forma didática em seis capítulos. 

Definições e a evolução do desenvolvimento do concreto leve 

estrutural produção características e propriedades dos 

agregados leves 

624.1834 R823c Cód. Livro: 18978 



ANDROID COOKBOOK  

 

Mergulhe rapidamente na construção de aplicativos Android 

funcionais com a ajuda de mais de 200 receitas testadas, nele 

encontrará soluções para trabalhar com interfaces de usuário, 

gestos multitoque, serviços cientes de localização, web services e 

recursos do dispositivo como telefone, câmera e acelerômetro. 

005.26 D228a Cód. Livro: 18937 

 

 LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIAS CISCO EM INFRAESTRUTURA DE REDES  

 

 

Este livro consiste na compilação de laboratórios práticos que o 

autor utiliza em suas aulas de graduação e pós-graduação em 

cursos de computação, com foco no currículo da Academia 

Cisco (Cisco NetAcad). 

004 

.6 B862l Cód. Livro: 19358 

 

FUNDAMENTOS DE FÍSICA 4 - ÓPTICA E FISÍCA MODERNA  

 

Os autores buscaram aprimorar o texto e a pedagogia aplicada à 

obra, por meio do grande apelo visual proporcionado por 

ilustrações coloridas e outros recursos didáticos como boxes, 

tabelas e seções especiais, que facilitam e organizam os assuntos 

abordados.   

535 H174f Cód. Livro: 7439  

 

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER 

 

Aborda a importância de ler e interpretar o que está lendo, a 

maneira de formar críticas e de conseguir construir pensamentos. 

374.1 F862i Cód. Livro: 18955 

 



A LOUCURA DO TRABALHO 

 

As relações entre trabalho e saúde mental, ou seja, o sofrimento 

que o trabalho pode acarretar e as estratégias defensivas 

adotadas pelos trabalhadores são o ponto  central deste estudo, 

indicado para estudantes e  profissionais de sociologia, 

psicologia, medicina social,  administração e áreas afins. 

616.89 D327L Cód. Livro: 18977 

 

 

ALGEBRA LINEAR PARA LEIGOS 

 

Esta obra pretende explicar como e o porquê de resolver 
problemas de álgebra linear. A partir de matrizes para espaços 
vetoriais até transformações lineares, o leitor pode entender 
alguns conceitos e ver como eles se relacionam a áreas como 
genética e nutrição. 

512 S838a Cód. Livro: 19149 

 

ANTROPOLOGIA - UM ESPELHO PARA O HOMEM 

 

Neste livro, Clyde Kluckhohn toma a Antropologia à parte e 

mostra detalhadamente o auxílio que nos pode prestar esta 

ciência, na importante tarefa de conciliar as culturas em conflito 

que hoje nos defrontam.  

306 K63a Cód. Livro: 18947 

 

 

APRENDENDO SQL 

 

Atualizado para os sistemas de gerenciamento de banco de 

dados como MySQL 5.1, Oracle 11g e Microsoft SQL Server 

2008, este guia introdutório pretende habilitar o leitor a trabalhar 

com SQL.  

005.133 B371a Cód. Livro: 18951 

 



AS ARTIMANHAS DA EXCLUSAO 

 

Este livro tem por objetivo compreender as diferentes dimensões 

da exclusão, ressaltando a dimensão objetiva da desigualdade 

social, a dimensão ética da injustiça e a dimensão subjetiva do 

sofrimento. 

305.5 S271a Cód. Livro: 18496 

 

 

 

AS LEIS FUNDAMENTAIS DO PROJETO DE SOFTWARE  

 

Este guia visa auxiliar o leitor a entender os fundamentos do bom 

projeto por meio de leis científicas - princípios que se pode aplicar a 

qualquer linguagem de programação ou projeto. 

055.1 K16l Cód. Livro: 18975 

 

 

 

AUTOMAÇAO INDUSTRIAL – PNEUMATICA 

 

Dedicada ao estudo da Pneumática, Eletropneumática e 

Pneutrônica, esta obra procura ser ideal para estudantes das 

engenharias ou de cursos técnicos.  

629.8 P971a Cód. Livro: 18945 

 

 

AUTORIA E PLAGIO - UM GUIA PARA ESTUDANTES 

 

Este livro apresenta-se como um material de apoio didático e tem 

como finalidade principal orientar de modo prático como devem ser 

apresentados conteúdos científicos em projetos de pesquisa de 

modo que se evite a ocorrência de plágio. 

808.02 K93a Cód. Livro: 18950 



O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA 

 

Seu caráter didático e abrangente bem como sua linguagem clara e 

compreensível tornou-o um texto clássico em sua área. 

516.362 L533c Cód. Livro: 17986 

 

 

CÁLCULO - UM CURSO MODERNO E SUAS APLICAÇÕES 

 

Entre as razões do êxito da obra estão o destaque para as 

aplicações das teorias apresentadas, a objetividade e a clareza 

do conteúdo, o foco na solução de problemas e as listas de 

exercícios variados e numerosos. 

515 H698c Cód. Livro: 17354 

 

 

COMO ELABORAR PROJETOS DE PESQUISA  

 

Este livro proporciona a estudantes e profissionais os elementos 

necessários para elaboração de projetos de pesquisa nos mais 

diversos campos do conhecimento. 

001.42 G463c Cód. Livro: 6856 

 

 

COMO ELABORAR QUESTIONÁRIOS 

 

Este livro foi escrito com a intenção de dar contribuição para 

todos aqueles que têm de desenvolver um questionário. Começa 

dando um panorama geral das pesquisas, explica as etapas da 

construção de um questionário, mostra como redigir as questões 

e como propor alternativas de resposta. 

001.42 V657c Cód. Livro: 18967 



COMO SE TORNAR UM PROFISSIONAL EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Através de explicações detalhadas, exemplos, exercícios 

resolvidos (mini estudos de casos) constando situações de 

tomada de decisão que o gerente de projeto enfrenta no dia-a-

dia, objetiva-se mostrar ao leitor como aprimorar suas técnicas e 

dominar a técnica de gerenciar com consciência projetos de 

várias naturezas.  

658.404 C735c Cód. Livro: 18942 

 

CONCEPÇAO DIALETICA DA EDUCAÇAO 

 

Pode a dialética inspirar uma concepção geral da educação? O 

que seria uma concepção dialógica da educação? Neste livro o 

autor procura responder a essas perguntas e desenvolver uma 

concepção de história das ideias pedagógicas. 

 

370.1 G125c Cód. Livro: 17878 

 

CONCRETO ARMADO - EU TE AMO, V.1 

 

Este livro foi desenvolvido para estudantes de engenharia civil, 

arquitetura, tecnólogos e profissionais da construção em geral.  

691.3 B748c Cód. Livro: 17531 

 

 

 

 

CONSTRUINDO APLICATIVOS ANDROID COM HTML, CSS E 
JAVA SCRIPT. 

 

Este guia procura mostrar ao leitor como usar padrões web open 
source para projetar e criar aplicativos que podem ser 
adaptados para qualquer dispositivo Android. 

005.26 S795c Cód. Livro: 18865 



INTRODUÇAO AO CONTROLE ESTATISTICO DA QUALIDADE  

 

Este livro pretende trazer os desenvolvimentos contemporâneos 
na área, novos exemplos e cobertura de programas 
computacionais como o Minitab e o Excel.  

519.86 M757i Cód. Livro: 13188 

 

 

CORROSAO 

 

A exploração do pré-sal, inovações tecnológicas na 
instrumentação de campo, novas técnicas eletroquímicas e nas 
formulações de tintas e inibidores são alguns dos tópicos 
abordados nesta edição, com especial atenção e zelo à questão 
ambiental.  

546 G337c Cód. Livro: 1650 

 

 

CRIANDO APLICAÇOES PHP COM ZEND E DOJO 

 

 

Este livro busca descrever passo a passo como criar uma 
aplicação Web completo em PHP com Zend Framework, 
focando o reuso dos componentes. 

005.12 L769c Cód. Livro: 17902 

 

 

 

 

CSS3 

 

O livro é composto por Fundamentos CSS; Módulo CSS Basic 
Box Model; Posicionamento CSS; Seletores, cascata e herança; 
Background; Bordas e sombras; Cores e opacidade; Fontes; 
Layout multicolunas; Media Queries; Gradientes; Transformações 
2D; Transformações 3D; Transições CSS; Animações CSS; 
Template Layout; Box Layout flexível; Propriedades CSS. 

005.133 S586c Cód. Livro: 18943 

 



CURSO DE ESTATISTICA BASICA 

 

Este livro expõe os assuntos de maneira objetiva, prática e 
instrumental, de forma que os conceitos são contextualizados 
dentro da área de formação de cada curso ou estudante. 

519.5 C837c Cód. Livro: 17689 

 

 

 

DIDATICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

Esta obra procura colocar à disposição informações para o 
aprimoramento da atividade de docente. 

378 G463d Cód. Livro: 18863 

 

 

 

 

DESAFIOS DO TRABALHO  

 

O livro propõe o desafio de pensar o trabalho como uma tarefa 
urgente. 

331.01 D744d Cód. Livro: 17730 

 

 

 

 

 

DESENHO ARQUITETONICO - UM COMPÊNDIO VISUAL DE TIPOS E MÉTODO 

 

Esta obra possui um caráter didático dos tipos e métodos de 
desenho arquitetônico manual e digital disponíveis no mercado. 
Inclui - 1.100 ilustrações de arquitetos e mais de 250 
desenhos.  

720.284 Y37d Cód. Livro: 18939 

 

 



DESENHO TECNICO BASICO 

 

Desenvolvido para atender às necessidades da prática do ensino 
de desenho nos cursos de nível técnico aos cursos de nível 
superior, este livro fornece conceitos sobre a representação 
gráfica, de acordo com as normas da ABNT, aplicáveis ao 
aprendizado e à prática do desenho. 

604.2 M619d Cód. Livro: 18723 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS  

 

Este livro tem como objetivo ajudá-lo a compreender este 
processo e a dar os primeiros passos na construção efetiva de 
um jogo eletrônico em duas dimensões, utilizando a Nology 
Game Library como ferramenta de desenvolvimento. 

794.8 D451d Cód. Livro: 18946 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO E A NATUREZA: ESTUDOS PARA UMA SOCIEDADE 

SUSTENTÁVEL 

 

O livro ensina como a sociedade pode se desenvolver sem 

destruir a natureza, como ambas podem crescer juntar sem 

causar danos. 

333.7 D451d Cód. Livro: 18910 

 

 

ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA 

 

Partindo inicialmente da definição de estatística, aborda dados 

estatísticos, população e amostra, técnicas de amostragem e 

tendenciosidade da amostra. 

519.5 V657e Cód. Livro: 18871 



ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

 

 A dedicação deste livro permite inclusive solucionar problemas 

ainda não resolvidos e pelo menos eliminar parcialmente os 

pontos obscuros por meio de ensaios e trabalhos de pesquisa. 

Deste trabalho veio a ideia de que muitos problemas serão 

resolvidos, se dados imprecisos para o cálculo e o projeto forem 

evitados. 

621 M518e Cód. Livro: 19032 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE NA PRÁTICA 

 

Este livro ensina como utilizar disciplinas do CMMi integrado a 

Engenharia de Software em todo o ciclo de desenvolvimento de 

software. 

005.1 E57e Cód. Livro: 18883 

 

 

ERGONOMIA E USABILIDADE: CONHECIMENTOS, MÉTODOS E APLICAÇÕES 

 

 Traz os principais conceitos que permitem a aplicação da 
usabilidade e da ergonomia no desenvolvimento de Interfaces 
Humano-Computador, conscientizando o leitor sobre a necessidade 
de considerar capacidades e limitações dos usuários no 
desenvolvimento de sistemas e dispositivos interativos. 

620.82 C994e Cód. Livro: 18949 

 

ESCRITOS DA EDUCAÇÃO 

 

Reúne conceitos e categorias analíticas de Bordieu, que são 
indispensáveis na pesquisa educacional, hoje, e amplamente 
utilizados no Brasil, na construção e distribuição de bens 
culturais e simbólicos. 

370.19 B766e Cód. Livro: 18484 



ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA   

Estatística Aplicada à Administração e Economia busca dar o 
sentido real ao uso da estatística no nosso dia a dia, valendo-se de 
situações empresariais reais e dados verdadeiros. 

519.5 D631e Cód. Livro: 19336 

 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Os autores apresentam os produtos de madeira e seu emprego em 
estruturas civis, as propriedades físicas e mecânicas da madeira e a 
metodologia de dimensionamento dos elementos estruturais no 
contexto do assim chamado método dos estados limites. 

624.1 P525e Cód. Livro: 2503 

 

ESTUDO DE CASO  

 

Este livro de Antônio Carlos Gil, autor de algumas das mais 

conhecidas obras no campo da metodologia em ciências sociais em 

nosso país, tem como objetivo propiciar aos pesquisadores 

subsídios para a elaboração de estudos de caso com rigor 

científico.  

001.432 G463e Cód. Livro: 18872 

 

 

ÉTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O autor busca discutir a relação, a conexão, que queremos 

estabelecer e ensinar, entre ética e educação ambiental. 

Importante desafio para o século XXI. 

370.115 G726e Cód. Livro: 17881 

 

 

 

 



FÍSICA MATEMÁTICA - MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHARIA E FÍSICA 

 

Trata-se de um texto que pretende ser um compêndio sobre a 

Matemática básica necessária a um estudante das disciplinas da 

Física, na engenharia ou na própria Física. 

530 A685f Cód. Livro: 15705 

 

 

FÍSICA MODERNA - EXPERIMENTAL E APLICADA 

 

 Todos os capítulos incluem uma introdução histórica, com a 

descrição das experiências fundamentais, na forma de esquemas 

simplificados, que muitas vezes podem ser reproduzidos num 

laboratório didático.  

530.7 C524f Cód. Livro: 13370 

 

FUNDAMENTOS DE FÍSICA VOL. 2 - GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA. 

 

Sucesso há mais de três décadas e obra de referência na área, 

Fundamentos de Física – Volumes 1 a 4 apresenta um estudo 

introdutório completo e abrangente. Com especial destaque, esta 

nona edição traz uma oferta maior de materiais suplementares 

didáticos. 

530 H174f Cód. Livro: 18918 

 

CÁLCULO DAS FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL VOL. 01 

 

Esta edição apresenta modificações mais significativas que as 

anteriores: o texto foi largamente revisto e reescrito; alguns 

capítulos foram desdobrados em vários outros, seja por razões 

didáticas, seja para enfatizar certos tópicos de maior importância. 

515.33 A958c Cód. Livro: 17774 

 

 



FUNDAMENTOS DE ENERGIA EÓLICA 

  

O livro tem como objetivo suprir a demanda da literatura técnica por 

registros sistematizados de informação sobre questões históricas, 

técnicas, operacionais e econômicas desta indústria em expansão.  

333.92 P659f Cód. Livro: 18911 

 

GOOGLE ANDROID PARA TABLETS - APRENDA A DESENVOLVER 
APLICAÇÕES PARA O ANDROID 

 

 Esta obra é dedicada aos desenvolvedores Android que desejam, 

de forma simples e prática, aprimorar seus conhecimentos e 

desvendar todos os segredos para criar aplicações que funcionem 

da melhor forma nos diversos aparelhos existentes no mercado. 

005.26 L458g Cód. Livro: 18885 

 

 

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIAS E TRABALHOS DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 

Apresenta as principais etapas e atividades que devem ser 

realizadas para a construção de um trabalho monográfico, 

destacando cinco abordagens metodológicas: pesquisa 

bibliográfica, estudo de caso, pesquisa de avaliação, proposição 

de planos ou programas e pesquisa-diagnóstico. 

001.4 M332g Cód. Livro: 18891 

  

GUIA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA  

 

A ênfase da obra, portanto, privilegiará a redação dos trabalhos 
acadêmicos e, consequentemente, a linguagem referencial, 
obrigatória para esse tipo de comunicação. 

808.066 A553g Cód. Livro: 19365 

 

 

 



INOVAÇÃO E MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS  

 

A proposta deste livro, re-significar a prática, dialogar com o novo, 

abrir-se às novas tecnologias e linguagens de modo a manter-se 

plural sem perder as raízes, os valores e a qualidade aprofundada 

das experiências que a vivência em sala de aula promove. 

378.04 I35i Cód. Livro: 18896 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

Todas as atualizações e modificações visaram sempre, em última 

análise, a oferecer aos estudantes e profissionais da área o que de 

melhor existe em termos de conhecimento técnico sobre instalações 

hidráulicas e sanitárias. 

627 C912i Cód. Livro: 17129 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS   

Visando agregar conhecimentos à sua formação acadêmica e dos 

profissionais de engenharia elétrica, que buscam informações úteis 

e necessárias ao desenvolvimento de projetos de instalações 

elétricas industriais. 

621.3 M264i Cód. Livro: 18921 

 

 

INTRODUÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE MECÂNICA CLÁSSICA  

 

Introdução aos princípios de mecânica clássica oferece uma 

abordagem didática e detalhada das teorias e problemas clássicos 

da disciplina. 

531 O48i Cód. Livro: 18876 

 

 

 



LABORATÓRIOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

O objetivo principal continua a ser a existência de um livro que integre 

permanentemente os conhecimentos do saber fazer, através de uma 

prática experimental em consonância com as restantes disciplinas 

inerentes a esta área de formação. 

621.47 P434l Cód. Livro: 18944 

MANUAL DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO: FUNDAMENTOS, 

ESTRATÉGIAS E DINÂMICAS. 

 

O livro trata diferencialmente, de maneira objetiva e prática, da 

dinâmica evolutiva da vida da empresa e das particularidades 

fundamentais da gestão. 

658.421 L952m Cód. Livro: 17501 

 

PEQUENO MANUAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ATMOSFERAS 
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS 

 

Este Pequeno Manual é uma contribuição ao processo de 

informação, qualificação e capacitação dos profissionais dessa área, 

buscando ser um elemento de consulta fácil e rápida para todos os 

que atuam nesse segmento. 

621.3 J82p Cód. Livro: 18976 

 

 

MANUAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Este livro aborda os diferentes aspectos das instalações elétricas, 

desde os conceitos básicos de eletricidade à execução das 

instalações, considerando também questões fundamentais como 

o desperdício de energia. 

621.3 N722m Cód. Livro: 18938 

 

 



MANUAL DE REDAÇÃO PARA TRABALHOS ACADÊMICOS  

 

Este livro é dirigido para estudantes, professores, 

pesquisadores e profissionais de todos os níveis de formação 

técnico-científica e de todas as áreas do conhecimento. 

808.066 N244m Cód. Livro: 18940  

 

 

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

Materiais de Construção é de interesse de todos aqueles que 

querem conhecer o comportamento dos materiais de construção. 

Serve como guia para professores e texto de orientação para 

alunos de escolas técnicas e de Engenharia. 

691 B344m Cód. Livro: 5439 

 

 



 
 

METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA  

 

O livro subsidia o futuro professor no domínio dos conteúdos 

básicos e da metodologia da Matemática e sugere uma 

transformação no modo de perceber e compreender o papel dessa 

disciplina no currículo escolar. 

510.7 C331m Cód. Livro: 19011 

 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA - HISTÓRIA, CURRÍCULO E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 
 

 

Este livro vem elucidar os resultados de uma pesquisa de 

doutorado, cujo objetivo é desvendar as origens e o 

desenvolvimento histórico da Metodologia do Ensino de 

Matemática, disciplina presente nos currículos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática. 

510.7 F368m Cód. Livro: 19010 

 

SETE SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO FUTURO  
 

 

Os Sete Saberes indispensáveis enunciados por Morin constituem 
eixos e caminhos que se abrem a todos os que pensam e fazem 
educação e que estão preocupados com o futuro das crianças e 
adolescentes. 

 
370.1 M854s Cód. Livro: 19035  

 

ENSINO DE CIÊNCIAS - FUNDAMENTOS E MÉTODOS 
 

 
Destinado aos docentes que atuam nos cursos de formação de 

Ciências da Natureza - Física, Química, Biologia e afins - e aos 

que lecionam a disciplina de Ciências na educação fundamental.  

507 E56e Cód. Livro: 18850 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL - HISTÓRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

Focalizando as relações entre as pessoas com deficiências e a 
educação brasileira, esta obra identifica e analisa criticamente as 
variadas medidas educacionais para essa população, desde 
aquelas de caráter eminentemente assistencial até as de 
educação escolar. 
 

371.90981 M447e Cód. Livro: 19046 

 

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER - EM TRÊS ARTIGOS QUE SE COMPLETAM 
 

A questão da leitura e da escrita encaradas sob o ângulo da luta 

política com a compreensão científica do tema. 

374.1  F862i Cód. Livro: 18955 

 

 

 

EDUCAÇÃO E PODER - INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA DO CONFLITO 
 

O educador/pesquisador é tão sozinho quanto solitário é o ato 

de pesquisar Educação. Da confluência das diferentes solidões 

surge este livro: convite ao desconhecido das pesquisas 

recentemente produzidas por eminentes educadores. 

370.19  G125e Cód. Livro: 18492 

 

 

 
QUESTÕES DE MÉTODO NA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
 

 
 
Neste livro de pesquisa e reflexão, as questões de método 
surgem como condição de retomada dos processos investigativos 
que tornam possíveis e cientificamente válidos os conhecimentos 
produzidos na área educacional. 
 
370.7 G412q Cód. Livro: 18996 
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METODOLOGIA DA PESQUISA-AÇÃO 
 

 
 
 
Este nização de uma pesquisa e discorre sobre sua 
aplicação em diversas áreas: educação, comunicação, 
tecnologia rurlivro apresenta um roteiro prático para a 
concepção e orgaal etc. 
 
001.42 T444m Cód. Livro: 19009 
 
 
 
 
 

 
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA - POR ONDE COMEÇAR? 
 

 
 
 
O livro põe em relevo a significativa distinção entre 
conhecimento produzido no espaço científico e o 
conhecimento, principalmente aquele onde se desenvolve o 
ensino básico.  
 
371.3  A447t Cód. Livro: 19038 
 
 
 
 
 
 

  
A NECESSÁRIA RENOVAÇÃO DO ENSINO DAS CIÊNCIAS 
 
 

 
 
Dividido em quatro partes. Na primeira uma educação 
científica para a sociedade. A segunda analisa as visões 
deformadas da ciência e da tecnologia transmitidas pelo 
ensino. A terceira críticas dirigidas a este modelo 
construtivista de aprendizagem como investigação. 
 

507 C119n Cód. Livro: 19031 

 

 

 

 



 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS - TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES 

 

É necessária uma profunda revisão da formação - inicial e 

permanente - dos professores, de forma a incorporar, nessa 

formação, as aquisições da pesquisa sobre a aprendizagem das 

Ciências e, em particular, as propostas de orientação 

construtivista. 

370.71  C331f Cód. Livro: 19008 

 

 

O QUE CONTA COMO PESQUISA? 
 
 

 

Este livro mostra caminhos mais promissores para o trabalho 

de pesquisa de todos os professores, de qualquer nível de 

ensino. 

370.7 O11q Cód. Livro: 18995 

 

 

 

SABER, CIÊNCIA, AÇÃO. 
 

 
Defende uma metodologia multirreferencial para que os 

profissionais se tornem cientistas capazes de contribuir para o 

saber nas ciências humanas e sociais. 

121 M854s Cód. Livro: 18997 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

A ESCOLA E O CONHECIMENTO: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E 
POLÍTICOS 
 

 
 
 
O conhecimento é uma construção cultural (portanto, social e 
histórica) e a Escola (como veículo que o transporta) tem 
comprometimento político de caráter conservador e inovador.  
 

370.1 C827e Cód. Livro: 19029 

 

 

O PROCESSO CIVILIZATÓRIO: ETAPAS DA EVOLUÇÃO SOCIOCULTURAL  

 

Neste livro, Darcy Ribeiro desenvolve uma teoria global sobre 

as etapas de evolução da humanidade nos últimos 10 mil anos. 

Baseando-se em Marx, Engels e Lewis Morgan, empreende a 

tarefa de classificar as sociedades humanas de acordo com o 

grau de eficácia no domínio da natureza. 

320.1 P337e Cód. Livro: 19048 

 

O MUNDO DE SOFIA (NOVA EDIÇÃO) 

 

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia 

Amundsen começa a receber bilhetes e cartões-postais 

bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a 

Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. 

839.823 G111m Cód. Livro: 13223 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO – COLÔNIA 

 

Formação do Brasil contemporâneo é dos textos mais 

influentes sobre as relações entre nação e colônia no 

processo histórico que originou o Brasil. E é a ele, sobretudo, 

que Caio Prado Jr. deve seu lugar como grande intérprete do 

país. 

981.021 P896f Cód. Livro: 5133 

 

 

 

UM SOLITÁRIO À ESPREITA  (EDIÇÃO DE BOLSO) – CRÔNICAS 

 

Um solitário à espreita traz para a forma da crônica, este 

gênero tradicionalmente praticado por alguns dos melhores 

autores brasileiros, a visão de mundo e as opiniões de Milton 

Hatoum. 

869.93 H361s Cód. Livro: 19007 

 

 

 

ESSENCIAL CELSO FURTADO 

 

 

Trata sobre a vida de Celso Furtado. 

330.9 D111e Cód. Livro: 19053 

 

 

 

 

 



 
 

PENSADORES QUE INVENTARAM O BRASIL 

 

Pensadores que inventaram o Brasil é assim leitura obrigatória 

para entender as visões que deram forma às tentativas 

clássicas de explicação do país, e um convite a refletir sobre a 

relevância dessas análises ante os desafios do futuro. 

320.981 C266p Cód. Livro: 19044 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO CRIATIVO  

 

 

Leitura obrigatória para qualquer um que acredita ser possível 

transformar o mundo realizando o próprio trabalho com prazer, 

propósito e dedicação. 

658.421 C346e Cód. Livro: 18994 

 

 

  

DESENHO TÉCNICO MODERNO 

 

Uma obra em português (de Portugal) que aborda um conjunto 

de metodologias e procedimentos necessários ao 

desenvolvimento e comunicação de projetos, conceitos e idéias 

referentes à representação gráfica. 

604 S586d Cód. Livro: 13330 

 

 

 

 



 
 

QUÍMICA INORGÂNICA VOL. 1 e VOL. 2 

 

Oferece conceitos tradicionais da química – inorgânica, descritiva, 

bioinorgânica –, além de aplicações práticas que mostram como a 

teoria pode ser observada no cotidiano, em contextos ligados à 

biologia, à medicina, à indústria e ao meio ambiente. 

Vol. 1: 546 H842q Cód. Livro: 18962 

Vol. 2: 546 H842q Cód. Livro: 18961 

 

ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA 

 

Análise Química Quantitativa apresenta os princípios da Química 

Analítica de uma maneira clara e objetiva e mostra como esses 

princípios podem ser aplicados em química e outras disciplinas 

relacionadas – especialmente nas ciências da vida e ambientais. 

545 H296a Cód. Livro: 19318 

 

QUÍMICA ORGÂNICA - VOL. 2 

 

Há seções que orientam como escrever estruturas de Lewis e 

como interpretar fórmulas estruturais, além de trazer problemas 

resolvidos e de revisão, que ajudam o estudante a ampliar seu 

domínio de química orgânica. 

547 S689q Cód. Livro: 19307 

 

  

QUÍMICA - PRINCÍPIOS E REAÇÕES 

 

Este livro que traz a Química explicada de maneira clara, objetiva 

e abrangente.  

540 M423q Cód. Livro: 18894 

 



 
 

QUIMICA - A MATERIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES - V. 1  E V.2 

 

Este livro tem como princípio norteador a certeza de que aprender 

a resolver problemas reforça os conceitos da matéria e é 

essencial para os alunos interessados em estudar ciências. 

Vol. 1: 540 B798q Cód. Livro: 17821 

Vol. 2: 540 B798q Cód. Livro: 18987 

 

 

QUÍMICA ORGÂNICA - CURSO BÁSICO UNIVERSITÁRIO - VOL. 1, V. 2 E V3 

O primeiro volume trata da matéria mais básica e está 

dividido em duas partes. O segundo trata de aspectos 

complementares e de tópicos mais refinados, em três partes. 

O último tomo tem por fito mostrar ao estudante como todos 

os tópicos abordados anteriormente se combinam nos vários 

ramos da Química Orgânica. 

Vol. 1: 547 C755q Cód. Livro: 18909 

Vol. 2: 547 C755q Cód. Livro: 18908 

Vol. 3: 547 C755q Cód. Livro: 18953 

 

IDENTIFICAÇÃO ESPECTROMÉTRICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 

 

O objetivo é a interpretação de espectros de hidrogênio. 

Desde o início, as bases da espectrometria de RMN 

evoluíram com o hidrogênio, que ainda representa a maior 

parte dos espectros de RMN produzidos. 

547 S586i Cód. Livro: 18954 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRINCÍPIOS DE QUÍMICA 

 

O livro aborda temas como estequiometria, ligação 

química, cinética, termodinâmica e equilíbrio químico da 

maneira mais clara possível.  

540 M423p Cód. Livro: 19343 

 

 

 

  

FUNDAMENTOS DE FÍSICA – VOL. 1, 2, 3 E 4 

 

Coleção Fundamentos de Física – Volumes 1 a 4' 

apresenta um estudo introdutório completo e 

abrangente.  

Vol. 1: 530 H174f Cód. Livro: 17370 

Vol. 2: 530 H174f Cód. Livro: 18918 

Vol. 3: 530 H174f Cód. Livro: 17371 

Vol. 4: 535 H174f Cód. Livro: 7439 

 

 

PROBABILIDADE APLICAÇÕES A ESTATÍSTICA 

 

Muitos tópicos da Matemática podem ser apresentados em 

diferentes estágios de dificuldade, e isto é verdadeiro no que 

diz respeito à Probabilidade. Neste livro, faz-se um esforço 

para tirar proveito da base matemática do leitor, sem a 

ultrapassar. 

519.5 M613p Cód. Livro: 18866 

 

 

 



 
 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

Livro mantém-se rigorosamente atualizado com as normas 

brasileiras vigentes na área, destacando-se pelo 

pioneirismo na introdução de padrões de qualidade 

adotados internacionalmente e que regulam a utilização de 

materiais e procedimentos específicos visando à 

segurança. 

627 C912i Cód. Livro: 17129 

 

 

 

MANUAL DO INSTALADOR ELETRICISTA 

 

Livro possui atualizações que se impõem pelas novas 

tecnologias e em face das modificações das normas em 

que se baseiam o projeto e a execução de instalações 

prediais. 

621.3 C912m Cód. Livro: 5860 

 

 

 

 

MECÂNICA DOS SOLOS E SUAS APLICACÕES - FUNDAMENTOS - VOL.1 

 

 Nesta nova edição, a obra segue oferecendo conteúdo 

abrangente e didático sobre o tema a todos que, no meio 

acadêmico ou profissional, buscam ferramentas 

construtivas e referenciadas na mecânica de solos. 

624.151 C255m Cód. Livro: 19355 

 

  



 
 

ESTRUTURAS DE MADEIRA  

 

Os autores apresentam os produtos de madeira e seu 

emprego em estruturas civis, as propriedades físicas e 

mecânicas da madeira. 

624.1 P525e Cód. Livro: 2503 

 

 

 

 

 

ESTRUTURAS DE AÇO - DIMENSIONAMENTO PRÁTICO 

 

O presente trabalho é destinado aos estudantes dos cursos 

elementares de estruturas metálicas e também aos 

engenheiros projetistas.  

624.1 P525e Cód. Livro: 17537 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO - TRANSFORMANDO IDEIAS EM NEGÓCIOS 

 

Com a leitura desta obra você aprenderá como criar e 

desenvolver uma empresa de sucesso desde a ideia até a 

gestão do novo negócio. 

  

658.421 J83e cód. Livro: 19341 

 

 



 
 

MANUAL DE INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

 Os assuntos tratados sob a designação de Instalações 

Hidráulicas abrangem um vasto campo de livros de 

Hidráulica e Saneamento Básico, além de Normas, 

Regulamentos, Posturas Municipais e Catálogos de 

fabricantes.  

627 M152m Cód. Livro: 19357 

 

  

 

 

PRINCÍPIOS ELEMENTARES DOS PROCESSOS QUÍMICOS  

 

Contém estudos de caso de processos industriais, que 

mostram o papel dos cálculos de unidades isoladas na 

análise de processos de múltiplas unidades. 

660.28 F312p Cód. Livro: 19335 

 

 

 

 

QUÍMICA - INTRODUÇÃO À QUÍMICA INORGÂNICA, QUÍMICA ORGÂNICA E 

FÍSICO-QUÍMICA. 

 

Química: introdução à química inorgânica, orgânica e 

físico-química é um texto introdutório que apresenta 

uma abordagem única dos fundamentos de química 

inorgânica, orgânica e de físico-química. 

540 B968q Cód. Livro: 18984 

 



 
 

OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARA QUÍMICOS FARMACÊUTICOS E ENGENHEIROS 

 

“Operações Unitárias para Químicos, Farmacêuticos e 

Engenheiros” é uma ferramenta de grande utilidade para 

a formação dos profissionais que irão exercer suas 

atividades em indústrias químicas. 

660.284 T315o Cód. Livro: 18964 

 

 

 

FISIOLOGIA VEGETAL  

 

Mostra como as plantas aprimoraram, ao longo de 

milhões de anos, os mecanismos que proveram sua 

sobrevivência, sem saírem do lugar onde germinaram e 

deverão morrer. 

571.2 K39f Cód. Livro: 18941 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA VEGETAL 

 

Reflete o trabalho extensivo dos autores para trazer aos 

leitores os avanços que têm sido realizados em todas as 

áreas da Biologia Vegetal.  

581.3 R253b Cód. Livro: 7872 

 

 

 



 
 

 

FUNDAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR E DE MASSA 

 

Os autores de Fundamentos de Transferência de Calor e 

de Massa fizeram uma profunda atualização do conteúdo, a 

fim de incluir as pesquisas e abordagens mais recentes, 

com o objetivo de oferecer uma base pedagógica sólida. 

621.4022  F981f Cód. Livro: 18873 

 

 

 

INTRODUÇÃO À MECÂNICA DOS FLUÍDOS  

 

Esta edição continua a fornecer uma metodologia eficaz 

para resolver problemas e que ajuda a desenvolver um 

plano sistemático para determinar a solução correta, 

incluindo os resultados relacionados ao comportamento 

físico esperado.  

621 F729i Cód. Livro: 18912 

 

 

  

CÁLCULO DAS FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL - VOL 2 

 

Este livro resulta de uma revisão do antigo 'Cálculo 2', 

com vários acréscimos e adequação da linguagem em 

vários pontos. Por razões didáticas, vários capítulos foram 

desdobrados em outros. 

515.33 A958c Cód. Livro: 17774 

 

 

 



 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: TÓPICOS SOBRE LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DE 

ALIMENTOS 

 

Reflete o cenário atual do mundo globalizado, em que a 

qualidade assumiu papel determinante na vida do 

indivíduo, notadamente em sua saúde. 

614.4 A447v Cód. Livro: 19342 

 

 

 

 

UM CURSO DE CÁLCULO VOL. 1 

 

Os assuntos abordados neste volume são os de limite, 

derivada e integral das funções de uma variável real. 

515.15 G496u Cód. Livro: 17055 

 

 

 

 

 

 

UM CURSO DE CÁLCULO VOL. 2  

 

Esta obra destacam-se as funções integráveis (de uma 

variável) que aparecem com mais frequência nas 

aplicações e são feitas, também, algumas aplicações 

desse conceito à geometria. 

515.15 G496u Cód. Livro: 12519 

 

 



 
 

UM CURSO DE CÁLCULO - VOL. 3 

 

Aborda as funções de várias variáveis reais a valores 

vetoriais com relação a limite e derivação parcial. São 

vistos ainda os conceitos de rotacional e de divergente de 

um campo vetorial.  

515.15 G496u Cód. Livro: 12991 

 

 

 

 

 

UM CURSO DE CÁLCULO VOL. 4  

 

Obra trata de sequências numéricas, séries numéricas, 

sequências de funções, séries de funções e séries de 

potências. 

515.15 G496u Cód. Livro: 4632 

 

 

 

 

 

INVERTEBRADOS  

 

O livro objetiva o ensino da zoologia dos invertebrados de 

um ponto de vista bastante completo, sem ser exatamente 

uma lista de fatos ou de exemplos específicos relativos 

aos diferentes grupos de protozoários e de animais. 

592 B912i Cód. Livro: 18870 

 



 
 

VERTEBRADOS - ANATOMIA COMPARADA, FUNÇÃO E EVOLUÇÃO 

 

Uma profusão de informações novas enriquece a disciplina 

de biologia dos vertebrados, incluindo diversas informações 

provenientes da biologia molecular, genes Hox e genomas, 

evolução e desenvolvimento, biomecânica, fisiologia 

experimental e novo fóssil. 

596 K18v Cód. Livro: 18913 

 

 

 

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 

 

Inclui as novidades moleculares essenciais à compreensão 

das funções celulares.  

571.6 J2868b Cód. Livro: 6668 

 

 

 

 

 

QUÍMICA ORGÂNICA - VOL. 1 

 

Objetivo do livro é fazer com que os alunos vejam a 

importância fundamental da química orgânica no cotidiano, 

da química da vida à criação de novos materiais que 

otimizam o dia a dia, à invenção de métodos químicos que 

irão ajudar a suprir recursos no limitado planeta Terra. 

571.6 S689q Cód. Livro: 19308 

 

 

 



 
 

ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA 

 

O livro oferece muitos exemplos e conjuntos de dados, além 

de ampla cobertura dos métodos com experimentos descritos 

detalhadamente e fáceis de seguir; teoria fundamental da 

química analítica. 

545 H296a Cód. Livro: 19318 

 

 

 

 

FÍSICA MATEMÁTICA 

 

Seguindo os fundamentos da física moderna, o texto é quase 

que inteiramente devotado aos problemas lineares, mas o 

conceito unificador de espaço linear é desenvolvido bem tarde 

no livro. 

530.15 B983f Cód. Livro: 18948 

 

 

 

 

TERMODINÂMICA - TEORIA E PROBLEMAS RESOLVIDOS 

 

Esta obra acentua apenas aspectos fundamentais da 

Termodinâmica que constituem a chave para o domínio 

completo de todas as aplicações práticas da Termodinâmica. 

536.7 L952t Cód. Livro: 17530 

 

 

 



 
 

FÍSICA MODERNA 

 

Esta edição de Física Moderna vem mostrar que o novo 

milênio está assistindo a uma surpreendente e incontrolável 

avalanche de descobertas que ampliaram os horizontes e 

provocaram a evolução do ensino da física em colégios e 

universidades. 

530 T595f Cód. Livro: 18875 

 

 

 

QUIMICA GERAL VOL. 1  

 

Neste livro, a Química é ensinada de modo a se tornar 

significativa para o aluno - uma Química viva. Os princípios 

químicos são discutidos em estreita correlação com suas 

experiências do dia-a-dia. 

540 B978q Cód. Livro: 5802 

 

 

 

CÁLCULO DAS FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL VOL. 01 

 

Contem textos que estimulam o leitor em seu interesse 

pela disciplina, ao mesmo tempo em que oferecem uma 

visão mais completa do papel do Cálculo no contexto 

científico, histórico e cultural dos últimos quatro séculos. 

515.33 A598c Cód. Livro: 18862 

 

 

 

 



 
 

INTRODUÇÃO AO CÁLCULO 

 

Este livro foi escrito visando especialmente ao aluno que 

chega à universidade com pouca base matemática, por 

isso contém muitos exemplos e exercícios resolvidos. 

515 A958i Cód. Livro: 18884 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO 

 

Trata-se de um texto dinâmico, em que conceitos 

fundamentais, como função, derivada e integral, sugeridos 

por problemas práticos do dia-a-dia, vão surgindo 

espontaneamente ao longo da obra. 

515 G946m Cód. Livro: 18864 

 

 

 

 

CÁLCULO - UM CURSO MODERNO E SUAS APLICAÇÕES - TÓPICOS 

AVANÇADOS 

 

 Entre as razões do êxito da obra estão o destaque para as 

aplicações das teorias apresentadas, a objetividade e a 

clareza do conteúdo, o foco na solução de problemas e as 

listas de exercícios variados e numerosos. 

515 H698c Cód. Livro: 17354 



CÁLCULO - A UMA E A VÁRIAS VARIÁVEIS VOL. 1  

 

A obra não requer nenhum software ou tecnologia específicos 

e têm sido usados com calculadoras gráficas, software gráfico 

e sistemas de computação algébrica. Espera-se que os 

estudantes façam sua própria avaliação para determinar onde 

a tecnologia é útil. 

515.9 H891c Cód. Livro: 17353 

 

 

DESENHO TÉCNICO MODERNO 

 

Aborda um conjunto de metodologias e procedimentos 

necessários ao desenvolvimento e comunicação de projetos, 

conceitos e ideias referentes à representação gráfica. 

604 S586d Cód. Livro: 13330 

 

 

 

QUÍMICA INORGÂNICA Vol. 1 e 2 

 
 

Há muitos recursos gráficos, exemplos resolvidos, 

problemas de revisão ao fim de cada capítulo e inúmeros 

exercícios propostos. 

Vol. 1: 546 H842q Cód. Livro: 18962 

Vol. 2: 546 H842q Cód. Livro: 18961 

 

 

 

 

 



ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA  

 

Apresenta os princípios da Química Analítica de uma 

maneira clara e objetiva e mostra como esses princípios 

podem ser aplicados em química e outras disciplinas 

relacionadas – especialmente nas ciências da vida e 

ambientais. 

545 H296a Cód. Livro: 19318 

 

 

QUÍMICA ORGÂNICA - VOL. 2  

 

Apresenta seções que orientam como escrever estruturas de 

Lewis e como interpretar fórmulas estruturais, além de trazer 

problemas resolvidos e de revisão, que ajudam o estudante 

a ampliar seu domínio de química orgânica. 

547 S689q Cód. Livro: 19307 

 

 

 

QUÍMICA - PRINCÍPIOS E REAÇÕES  

 

Trata de conceitos gerais de uma maneira concisa, sem 

sacrificar profundidade, rigor ou clareza.  

540 M423q Cód. Livro: 18894 

 

 

 

 

 

 



QUÍMICA - A MATÉRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES VOL 1 E 2  

 

O livro tem como princípio norteador a certeza de que 

aprender a resolver problemas reforça os conceitos da matéria 

e é essencial para os alunos interessados em estudar 

ciências. 

 

Vol. 1: 540 B798q Cód. Livro: 17821 

Vol. 2: 540 B798q Cód. Livro: 18987 

 

 

QUÍMICA ORGÂNICA - CURSO BÁSICO UNIVERSITÁRIO - VOL. 1 2 E 3  

 

  

Temas, exemplos e problemas foram selecionados, usando 

como critério principal as dificuldades normalmente 

apresentadas pelos estudantes para compreender e 

memorizar os aspectos de fundamental relevância. 

Vol. 1: 547 C755q Cód. Livro: 18909 

Vol. 2: 547 C755q Cód. Livro: 18908 

Vol. 3: 547 C755q Cód. Livro: 18953 

 

IDENTIFICAÇÃO ESPECTROMÉTRICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS  

 

Propõe ensinar aos químicos orgânicos como identificar 

compostos a partir das informações obtidas pela combinação 

de espectrometria de massas (EM), no infravermelho (IV), de 

ressonância magnética nuclear (RMN) e de ultravioleta (UV). 

547 S586i Cód. Livro: 18954 

 

 

  



PRINCÍPIOS DE QUÍMICA   

 

O livro aborda temas como estequiometria, ligação química, 

cinética, termodinâmica e equilíbrio químico da maneira mais 

clara possível. 

540 M423p Cód. Livro: 19343 

 

 

 

 

PROBABILIDADE APLICAÇÕES A ESTATÍSTICA  

 

Muitos tópicos da Matemática podem ser apresentados em 

diferentes estágios de dificuldade, e isto é verdadeiro no que 

diz respeito à Probabilidade. Neste livro, faz-se um esforço 

para tirar proveito da base matemática do leitor, sem a 

ultrapassar. 

519.5 M613p Cód. Livro: 18866 

 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

Obra mantém-se rigorosamente atualizado com as normas 

brasileiras vigentes na área, destacando-se, por outro lado, 

pelo pioneirismo na introdução de padrões de qualidade 

adotados internacionalmente e que regulam a utilização de 

materiais e procedimentos específicos visando à segurança, 

à simplicidade e à facilidade de manutenção das 

instalações.  

627 C912i Cód. Livro: 17129 

 

 



MANUAL DO INSTALADOR ELETRICISTA  

 

 

Esta nova edição revista e ampliada preserva o mesmo 

objetivo e a mesma metodologia de apresentação dos assuntos 

da edição anterior, promovendo, contudo, as atualizações que 

se impõem pelas novas tecnologias e em face das 

modificações das normas em que se baseiam o projeto e a 

execução de instalações prediais. 

621.3 C912m Cód. Livro: 5860 

  

 

MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICAÇOES  
 

 

A obra segue oferecendo conteúdo abrangente e didático 

sobre o tema a todos que, no meio acadêmico ou profissional, 

buscam ferramentas construtivas e referenciadas na 

mecânica de solos. 

624.151 C255m Cód. Livro: 19355 

 

 

 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 
 

 

Nesta obra, os autores procuram apresentar os produtos de 

madeira e seu emprego em estruturas civis, as propriedades 

físicas e mecânicas da madeira e a metodologia de 

dimensionamento dos elementos estruturais no contexto do 

assim chamado método dos estados limites. 

624.1 P525e Cód. Livro: 2503 

 

 

 



ESTRUTURAS DE AÇO - DIMENSIONAMENTO PRÁTICO 
 

 
 

Os assuntos abordados são introduzidos com uma breve 
apresentação dos conceitos teóricos e dos desenvolvimentos 
em pesquisa que fundamentam os procedimentos adotados no 
projeto de estruturas de aço de edificações. 
 
624.1 P525e Cód. Livro: 17537 

 
 
 
 
 

 
EMPREENDEDORISMO - TRANSFORMANDO IDEIAS EM NEGÓCIOS 
 
 

 

A obra demonstra como criar e desenvolver uma empresa de 

sucesso desde a ideia até a gestão do novo negócio. O livro 

traz - Estudos de casos de empreendedores brasileiros de 

sucesso. 

658.421 J83e cód. Livro: 19341 

 

 

 

MANUAL DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 

 

 

O objetivo deste manual é proporcionar ao estudante, ao 

profissional e ao técnico as informações relacionadas com 

as Instalações Hidráulicas. 

627 M152m Cód. Livro: 19357 

 

 

 

 



PRINCIPIOS ELEMENTARES DOS PROCESSOS QUIMICOS  
 

 

Contém estudos de caso de processos industriais, que mostram 

o papel dos cálculos de unidades isoladas na análise de 

processos de múltiplas unidades. 

660.28 F312p Cód. Livro: 19335 

 

 

 

 

OPERAÇOES UNITARIAS PARA QUIMICOS, FARMACEUTICOS. 
 

 

É uma obra de grande utilidade para a formação dos 

profissionais que irão exercer suas atividades em indústrias 

químicas. 

660.284 T315o Cód. Livro: 18964 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR E DE MASSA 

 

 

A transferência de calor é um tema fundamental para 

enfrentar os desafios tecnológicos e ambientais presentes e 

futuros. Seguindo esta tendência, a sétima edição de 

Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa 

destaca-se na formação dos estudantes de graduação em 

engenharia e áreas afins. 

621.4022 F981f Cód. Livro: 18873 

 

 



INTRODUÇÃO À MECÂNICA DOS FLUÍDOS 

 

Fornece uma metodologia eficaz para resolver problemas e 

que ajuda a desenvolver um plano sistemático para 

determinar a solução correta, incluindo os resultados 

relacionados ao comportamento físico esperado.  

621 F729i Cód. Livro: 18912 

 

 

  

CÁLCULO DAS FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL - VOL 2  

 

Este livro resulta de uma revisão do antigo 'Cálculo 2', com 

vários acréscimos e adequação da linguagem em vários 

pontos.  

515.33 A958c Cód. Livro: 17774 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

Tópicos sobre Legislação e Análise de Alimentos reflete o 

cenário atual do mundo globalizado, em que a qualidade 

assumiu papel determinante na vida do indivíduo, 

notadamente em sua saúde.  

614.4 A447v Cód. Livro: 19342 

 

 

 

 



INVERTEBRADOS 

 

O livro objetiva o ensino da zoologia dos invertebrados de 

um ponto de vista bastante completo, sem ser exatamente 

uma lista de fatos ou de exemplos específicos relativos 

aos diferentes grupos de protozoários e de animais. 

592 B912i Cód. Livro: 18870 

 

 

 

 

VERTEBRADOS - ANATOMIA COMPARADA, FUNÇÃO E EVOLUÇÃO 

 

Tem por objetivo torná-las mais compreensíveis, a fim de 

ajudar e incentivar os estudantes a pensarem criticamente 

sobre a importância funcional e evolutiva da anatomia 

apresentada e explorada. 

596 K18v Cód. Livro: 18913 

 

 

 

 

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 

 

Entre os temas abordados no livro, estão - uma panorâmica 

sobre a estrutura, funções e evolução das células; 

tecnologia da biologia celular e molecular; bases 

macromoleculares da constituição celular; papel das 

mitocôndrias na transformação e armazenamento de 

energia. 

571.6 J2868b Cód. Livro: 6668 

 



ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA 

 

O livro oferece muitos exemplos e conjuntos de dados, 

além de ampla cobertura dos métodos com 

experimentos descritos detalhadamente e fáceis de 

seguir; teoria fundamental da química analítica, 

essencial para compreender o assunto. 

545 H296a Cód. Livro: 19318 

 

 

 

FÍSICA MATEMÁTICA   

 

O método indutivo é usado em cada capítulo do livro. Da 

mesma forma, quase todo capítulo começa com um 

exemplo ou discussão de natureza elementar, com 

assunto que é provavelmente familiar ao leitor. 

530.15 B983f Cód. Livro: 18948 

 

 

 

 

TERMODINAMICA - TEORIA E PROBLEMAS 
 

 

Neste livro, além de conter toda a teoria necessária para 

a compreensão do assunto tratado, cada capítulo traz 

um grande número de problemas básicos, apresentando 

as soluções e os métodos de resolução.  

536.7 L952t Cód. Livro: 17530 

 

 

 



FÍSICA MODERNA 

 

 Esta edição mantém e amplia um dos pontos fortes da 

obra: usar dados reais em figuras, fotografias de 

pesquisadores e instrumentos de pesquisa e citações de 

muitos cientistas que participaram do desenvolvimento da 

física moderna. 

530 T595f Cód. Livro: 18875 

 

 

 

QUIMICA GERAL VOL. 1  

 

Neste livro, a Química é ensinada de modo a se tornar 

significativa para o aluno - uma Química viva. Os princípios 

químicos são discutidos em estreita correlação com suas 

experiências do dia-a-dia.  

540 B978q Cód. Livro: 5802 

 

 

 

 

CALCULO 1 - FUNÇOES DE UMA VARIAVEL 
 
 

 

Esta edição apresenta modificações mais significativas que 

as anteriores - o texto foi revisto e reescrito; alguns 

capítulos foram desdobrados em vários outros, seja por 

razões didáticas, seja para enfatizar certos tópicos de 

maior importância. 

515.33 A598c Cód. Livro: 18862 

 

 



INTRODUÇAO AO CALCULO 
 

 

Este livro foi escrito visando especialmente ao aluno que 

chega à universidade com pouca base matemática, por isso 

contém muitos exemplos e exercícios resolvidos, além de um 

capítulo final de revisão dos pré-requisitos necessários à 

compreensão da matéria nele tratada. 

515 A958i Cód. Livro: 18884 

 

 

 

MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO 

 

Trata-se de um texto dinâmico, em que conceitos 

fundamentais, como função, derivada e integral, sugeridos 

por problemas práticos do dia-a-dia, vão surgindo 

espontaneamente ao longo da obra. 

515 G946m Cód. Livro: 18864 

 

 

 

CÁLCULO - UM CURSO MODERNO E SUAS APLICAÇÕES 

 

Possuem exemplos, quadros de procedimentos, definições 

destacadas, ensaios, problemas de revisão, lembretes com 

o intuito de chamar a atenção dos estudantes para tópicos 

importantes e exercícios voltados para a verificação de 

conceitos e o uso de calculadora515s gráficas. 515 H698c 

Cód. Livro: 17354 

 

 

 

 



COMO MUDAR O MUNDO - MARX E O MARXISMO 

 

O livro consiste numa espécie de tributo à influência de Marx 

sobre Hobsbawm, algo visível ao longo de toda sua trajetória 

acadêmica e política.  

335.4 H684c Cód. Livro: 19127 

 

 

 

A ERA DOS EXTREMOS 
 
Neste ensaio histórico panorâmico, o historiador Eric Hobsbawm 

apresenta seu testemunho sobre o século que coincidiu com sua 

vida. 

909.82 H684e Cód. Livro: 19118 

 

 

 

FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

  

O texto se inicia com a análise da ocupação do território 

brasileiro, comparada também com as colônias do hemisfério 

norte e das Antilhas. 

330.981 F992f Cód. Livro: 19121 

 

 

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA FILOSOFIA - VOL. 1  

 

O objetivo é oferecer informações básicas sobre a história do 

pensamento filosófico, dirigidas aos leigos e aos que se iniciam 

nos estudos de filosofia.  

109 Z496i Cód. Livro: 19117 



MANIFESTO DO PARTIDO COMUNISTA  

 

Análise militante da luta de classes, denúncia dos mecanismos 

de perpetuação da opressão, este que é um dos textos políticos 

mais influentes da história moderna retorna com o selo 

Penguin-Companhia das Letras para seguir provocando 

polêmicas e paixões. 

335.422 M392m Cód. Livro: 19126 
 

 

GESTÃO COMPARTILHADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL - INOVAÇÃO 

COM INCLUSÃO SOCIAL 

 

Este livro enfatiza as políticas públicas de gestão integrada e 

compartilhada de resíduos sólidos, destacando quatro 

experiências que articulam as práticas dos organismos 

governamentais com organizações comunitárias.  

363.7285 G393g Cód. Livro: 19125 

 

 

 

DICIONARIO OXFORD DE FILOSOFIA 

 

Este dicionário coloca à disposição do leitor brasileiro um 

universo de quase 3.000 verbetes; cerca de 500 verbetes 

biográficos. 

103 B628d Cód. Livro: 13197 

 

 

 

 

 



PESQUISA SOCIAL E AÇÃO PEDAGÓGICA: CONCEITOS, MÉTODOS E 

PRÁTICAS. 

 

Ao percorrer as páginas deste livro, estudiosos perceberão a 

facilidade com que Paulo Meksenas torna compreensíveis as 

correntes teórico-metodológicas predominantes nos processos 

de pesquisa: o marxismo, o positivismo, a fenomenologia e o 

estruturalismo.  

301 M479p Cód. Livro: 18892 

 

 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ALTERNATIVAS INVESTIGATIVAS COM OBJETOS 

COMPLEXOS 

 

Destinado a pesquisadores, pós-graduandos e professores em 

formação, este livro apresenta, mais do que uma teoria 

epistemológica da produção do saber educacional, uma proposta 

metodológica baseada em pesquisas que seus autores 

realizaram com objetos complexos.  

370.1 P472p Cód. Livro: 19120 

 

 

O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA VOL. 1 

 

Seu caráter didático e abrangente, bem como sua linguagem 

clara e compreensível  tornaram-no um texto clássico em sua 

área. 

516.362 L533c Cód. Livro: 19406 

 

 

 

 

 



CÁLCULO NUMÉRICO - COM APLICAÇÕES  

 

A obra é um texto introdutório de Cálculo Numérico para 

alunos do ciclo básico dos cursos de Engenharia, Estatística, 

Física, Química, Ciências da Computação, Geologia e 

Matemática. 

519.4 C111c Cód. Livro: 19119  

 

 

 

MECÂNICA DOS MATERIAIS 

 

Esta obra traz tópicos relevantes sobre as transformações de 

tensão e deformação, cargas combinadas, concentrações de 

tensão e estabilidade de colunas. 

620.11 G367m Cód. Livro: 19069 

 

 

 

PLANTAS DE CASAS: PALACETES, SOBRADOS E CHALÉS. 

 

Abordagem das plantas e fachadas de mais de 150 casas, 

que permite ao estudante das diferentes espécies de artes e 

ciências da construção um aproveitamento de planos para a 

elaboração de projetos. 

721.044 M921p Cód. Livro: 4711 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA PRÁTICA PARA MECÂNICOS 

 

Teve-se como objetivo elaborar um manual didático com figuras 

elucidativas ao lado dos textos, considerando os interesses de 

regiões e meios industriais diferentes, utilizar as unidades e os 

símbolos internacionais. 

519.28 M425m Cód. Livro: 1847 

 

 

DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR - PARA ESTUDANTES BRASILEIROS DE 

INGLÊS 

 

Dicionário de inglês que possui diversos verbetes com traduções, 

frases e exemplos. 

423.69 O98d Cód. Livro: 15758 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: MODALIDADES DE APRENDIZAGEM E O 
PAPEL DO PROFESSOR 
 

 
Apresenta, em forma de diálogo com o leitor, fundamentos 

teórico-práticos sobre o ato de aprender sob o ponto de vista de 

diferentes correntes epistemológicas. 

370.15 S231a Cód. Livro: 18922 

 

 

 

 

 

 



1 REAL 

 

Duas crianças, duas vidas distintas. Ele não tem nada, 

trabalha na rua sozinha e entrega o que ganha para a mãe. 

Ela tem tudo o que deseja, mas passa seus dias apenas na 

companhia da babá, uma mulher também solitária que deixou 

sua família para trás... 

08.899282 G162u   Cód. Livro: 19548    

 

 
A BICICLETA QUE TINHA BIGODES 
 

 

Certo dia a Rádio Nacional de Angola promove um concurso e 

oferece como grande prêmio uma bicicleta para a criança que 

escrever a melhor história. Um menino resolve participar e vai 

correndo pedir ajuda ao seu tio Rui, que era escritor.  

808.899282 O58b Cód. Livro: 19641 

 

 

 
A DOLOROSA RAIZ DO MICONDO 
 

O Micondó, árvore considerada sagrada em regiões da África, 

simboliza origem, casa, morada ancestral. A evocação de tais 

raízes é dolorosa devido a acontecimentos históricos, como a 

escravidão e a colonização, que imprimiram feridas e rupturas 

na identidade nacional, e na própria poetisa, cujos 

antepassados foram trazidos à força para o arquipélago 

africano e mais tarde enviados para outras terras como 

escravos.  

869.1 L732d Cód. Livro: 19105 

 

 

 

 

 



A MANTA - UMA HISTORIA EM QUADRINHOS (DE TECIDO)  
 

 

Uma criança narra, como uma manta feita de retalhos, 

lembranças, guardando a história de sua família. Cada 

quadrinho de tecido desata recordações que a avó contadora 

de histórias vai emendando em narrativas sem fim.  

808.899282 M375m Cód. Livro: 19645 

 

 

ADEUS, CONTO DE FADAS. 

  

Em minicontos, o autor consegue conciliar rapidez e 

intensidade, tratando com sensibilidade e leveza aqueles 

dilemas comuns aos jovens. 

808.899282 B823a Cód. Livro: 19102 

 

 

 

ADOLESCÊNCIA & CIA 

 

A adolescência e seus desafios são apresentados nesta 

coletânea por importantes escritores mineiros. São temas 

delicados para pais e professores e importantíssimos 

para os jovens. 

808.899282 S231a Cód. Livro: 4818 

 

 

 

 

 

 



AISJA 

 

Aisja está diante do magnífico palácio do sultão. Fez uma 

longa viagem porque tem uma mensagem importante para 

ele. Com a família na miséria, está em busca de trabalho para 

o irmão mais novo. Mas as sentinelas, à entrada do palácio, 

afugentam qualquer um que se aproxima. 

808.899282 O93a   Cód. Livro: 19636 

 

 

 

ALEXANDRE E OUTROS HEROIS  
 

 

 

Este volume reúne três livros do autor - 'A terra dos meninos 
pelados', 'Histórias de Alexandre' e 'Pequena história da 
República'. O primeiro é uma narrativa para crianças, e os dois 
últimos são destinados ao público juvenil. 

869.93 R175a Cód. Livro: 19087 

 

 

  

AS CORES DA ESCRAVIDAO  
 

 

As cores da escravidão - Uma história sobre inocência 

roubada, sonhos invadidos, infância escravizada. Mas 

também sobre esperança, compaixão, amizade e amor. 

869.93 O48c Cód. Livro: 19474 

 

 

 

 



AS SETE VIAGENS FABULOSAS DO MARINHEIRO SIMBAD 

 

As Sete Viagens Fabulosas do Marinheiro Simbad é o 

título desta adaptação para a coleção: Clássicos em 

Cordel, que preserva as qualidades do conto original e 

traz a musicalidade própria da poesia nordestina.  

808.899282 S498s Cód. Livro: 19622 

 

 

 

BEM-VINDO - HISTORIA COM AS CIDADES DE NOMES MAIS BONITOS E 

MISTERIOSOS DO BRASIL 

 

 Livro que reúne histórias fictícias sobre 10 cidades de nomes 

curiosos e misteriosos, como São José dos Ausentes, Espera 

Feliz e Saudades. 

869.93 B455b Cód. Livro: 19103 

 

 

 

 

CANTE LÁ QUE EU CANTO CÁ  

 

Esse livro apresenta a realidade dos problemas humanos 

prementes do homem do Nordeste.  

782.42162 P294c Cód. Livro: 19096 

 

 

 

 

 



DE QUANTA TERRA PRECISA O HOMEM?  

 

Neste conto, o grande escritor russo Liev Tolstói recria a 

dramática história de um homem obcecado pelo desejo de 

obter mais terras. 

808.899282 T654d   Cód. Livro: 19627 

 

GALANTE 

 

 

Versos que se propõem a convidar para uma viagem poética 

repleta de sinestesia, buscando expressar as diversas faces do 

amor. 

808.1   P967g   Cód. Livro: 19626 

 

 

 

MAIS COM MAIS DÁ MENOS  

 

Os impasses de uma criança que se perde nos anseios de tudo 

querer são tecidos pelo autor, em profunda reflexão que explora 

os recursos literários apreciados pela adolescência, com 

entrelaçamento do real e do imaginário. 

808.899282 Q3m Cód. Livro: 19640 

 

 

 

 

 

 

 



MARCÉU 
 

 
 
Marcéu não se chamava assim. Seu nome era Marcelo. Mas o 
menino amava tanto os pássaros que queria incorporar a 
palavra "céu" ao seu nome. 
 
 
808.899282 B147m   Cód. Livro: 19624 
 
 
 
 

 
 
 
MERGULHO 
 

 
 
No livro, o avô pescador conduz o neto numa jornada poética 

no fundo do mar, onde o garoto vive uma incrível aventura, de 

cores, sustos e encantamentos.  

808.899282 T211m   Cód. Livro: 19644 

  

 

NOITES BRANCAS 
 
 

Durante uma das maravilhosas 'noites brancas' do verão de 

São Petersburgo, em que o sol praticamente não se põe, dois 

jovens se encontram numa ponte sobre o rio Nievá, dando 

início a uma história carregada de fantasia, emoção e lirismo. 

891.73 D722n Cód. Livro: 19098 

 

 

 

 

 

 

 



O BEABÁ DO SERTÃO NA VOZ DE GONZAGÃO 

 

Uma visita ao universo sertanejo retratado nas canções 

cantadas por Luiz Gonzaga. Organizado por temas, a obra alia 

a linguagem lúdica do cordel a textos ensaísticos.  

781.6281 H722b Cód. Livro: 19634 

 

 

O COMPADRE DE OGUM 

 

A narrativa começa com a prostituta Benedita, que, depois de 

longa ausência, aparece com um bebê nos braços e, antes de 

desaparecer de novo, entrega-o ao negro Massu, que ela alega 

ser o pai da criança. 

869.93 A481c Cód. Livro: 19088 

 

 

 

O MAN E O BROTHER  
 

“O man e o brother”, de Dilan Camargo, reúne contos juvenis 

cujos personagens, jovens de idades diversas, circulam num 

espaço de vulnerabilidade e de pouca perspectiva em suas 

vidas. A obra é destinada ao público jovem. 

808.899282 C173m Cód. Livro: 19106 

 

 

 

 

 

 



O QUE VI POR AÍ - ANDANÇAS E DESCOBERTAS DE UM ESCRITOR PELO 
BRASIL 

 

Neste livro, o autor relata as experiências que viveu em suas 

viagens pelo Brasil e nos revela histórias incríveis dos 

moradores das cidades que visitou. Uma obra que trata de 

memórias, de viagens, de vivências. 

808.89928 M294q Cód. Livro: 19642 

 

 

 

O SEGREDO - E OUTRAS HISTÓRIAS DE DESCOBERTA 

 

Escritos por Lygia Fagundes Telles em fases distintas de sua 

carreira, os cinco contos reunidos nesta coletânea têm em 

comum o ponto de vista de uma criança ou de um adolescente. 

869.93 T273s Cód. Livro: 19090  

 

 

 

PEQUENO DICIONÁRIO DE PALAVRAS AO VENTO  

 

Jovens e adultos vão se divertir com as definições que ela 

encontrou para palavras com que a vida a confrontou e que 

agora são soltas ao vento, para nos emocionar e fazer pensar. 

 

808.899282 F178p  Cód. Livro: 19639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A CULPA É DAS ESTRELAS 

 

 

Hazel é uma paciente terminal. Ainda que, por um milagre da 

medicina, seu tumor tenha encolhido bastante — o que lhe dá 

a promessa de viver mais alguns anos —, o último capítulo de 

sua história foi escrito no momento do diagnóstico. 

 

813 G793c Cód. Livro: 18138 

 

 

 

A DONZELA SEM MÃOS E OUTROS CONTOS POPULARES 

 

 

Amparadas pela refinada arte do premiado ilustrador Kako, 

as cinco histórias recontadas de A donzela sem mãos e 

outros contos populares, novo lançamento da Escrita Fina 
Edições traz a marca e o talento da autora Helena Gomes.  

869.93 G633d Cód. Livro: 19100 

 

 

 

ABC ATÉ Z 

 

Bartolomeu Campos de Queirós, com palavras ritmadas e 

muita magia, nos conta uma infinidade de histórias a partir 

do abecedário. A cada letra, uma visita diferente aos sonhos 

e fantasias.  

808.899282 Q3a Cód. Livro: 19101 

 

 

 

 



 

APOLINÁRIO - O HOMEM DICIONÁRIO  

 

Apolinário é um senhor de respeito 

Cujo pretérito tem algo imperfeito 

Em busca de seu verdadeiro 'eu' 

Encontrará a palavra que nunca aprendeu 

808.1 Y11a Cód. Livro: 19652 

 

 

 

AUTO DA COMPADECIDA   

 

O 'Auto da Compadecida', de Ariano Suassuna, consegue o 

equilíbrio perfeito entre a tradição popular e a elaboração 

literária ao recriar para o teatro episódios registrados na 

tradição popular do cordel. 

869.92 S939a Cód. Livro: 19086 

 

 

 

 

CONTOS DA FLORESTA 

 

Neste livro o escritor Yaguarê Yamã recria mitos e lendas do 

povo indígena Maraguá, conhecido na região do Baixo-

Amazonas como “o povo das histórias de assombração”. 

808.899282 Y11c Cód. Livro: 19635 

 

 

 

 



CONTOS DA MAIS-VALIA & OUTRAS TAXAS  

 

Os personagens dos Contos da mais-valia ganham a vida em 

lugares tão ordinários como estacionamentos, 

supermercados, escritórios e armazéns. 

869.93 T256c Cód. Livro: 19091 

 

 

 

 

DOM CASMURRO 
 

 

Um dos mais famosos romances brasileiros de todos os 

tempos, tem como protagonista o mais-que-famoso par 

central Bentinho e Capitu - além de conter o caso 

narrativo mais discutido de nossa literatura, a traição (ou 

não) de Capitu. 

869.93 A848d Cód. Livro: 2891 

 

 

ENTRETANTO FOI ASSIM QUE ACONTECEU - QUANDO A NOTÍCIA É SÓ O 

COMEÇO DE UMA BOA HISTÓRIA 

 

O livro reúne 23 reportagens que têm em comum, além da 

apuração exaustiva, outra característica marcante: a força e a 

originalidade da narrativa do jornalista Christian Carvalho 

Cruz. Para cada história, há uma forma de contar. 

079.81 C955e Cód. Livro: 19434 

 

 

 

 



ERA OUTRA VEZ 

 

Era outra vez é um livro de contos que recria e atualiza histórias 

infantis consagradas. 

869.93 G215e Cód. Livro: 19092 

 

 

 

EU SOU MAIS EU! 

 

Ritmo de batuque, do 'batuque do oprimido' em que herói é quem 

cuida de si... e sobrevive! Vidinha, negrinha, lindinha, olhos de 

jabuticaba, mora na praça e se acostumou com a fome. 

 808.899282 O77e  Cód. Livro: 19646 

 

 

 

JONAS E A SEREIA 

 

Como surgiram as sereias? Zélia Gattai nos responde essa 

pergunta com uma verdadeira história de pescador.  

808.899282 G262j Cód. Livro: 19649 

  

 

MOBY DICK 

 

Muitos livros em um, 'Moby Dick' é considerado uma das obras 

mais importantes da literatura. 

808.899282 M531m Cód. Livro: 19099 

 



 

NELSON MANDELA - O PRISIONEIRO MAIS FAMOSO DO MUNDO  

 

A África do Sul é um país localizado no sul do continente 

africano e, apesar de sua população ser composta 

majoritariamente por pessoas negras, durante 40 anos existiu 

ali um regime de segregação e discriminação racial. 

808.899282 E86n Cód. Livro: 19631 

 

 

NO RESTAURANTE SUBMARINO - CONTOS FANTÁSTICOS 

 

O leitor é convidado a habitar mundos fantásticos, conviver 

com animais fabulosos e situações absurdas. 

869.3 N739r Cód. Livro: 19089 

 

 

 

O DETECTOR DE SACIS   

 

Na história de “O detector de sacis” você vai descobrir muita 

coisa sobre esses seres fantásticos do folclore brasileiro e 

também conhecer um garoto com uma coceira bastante 

estranha e um inventor capaz de criar aparelhos totalmente 

malucos!  

808.899282  M828d  Cód. Livro 19621 

 

 

 

 

 

 



 

O LENÇO BRANCO 

Uma história comovente retratada com a intensidade e a força 

das xilogravuras em preto e branco e um belo texto poético.   

 808.899282  B687l   Cód. Livro: 19628 

 

 

 

 

O NAVIO NEGREIRO  

  

O rapper slim rimografia apresenta neste livro sua versão 

musicada do poema que marcou a história da literatura 

brasileira.  

869.91 A474n Cód. Livro: 19223 

 

O VÔO DA ASA BRANCA  

  

Um livro mudo em palavras, mas que conversa com o leitor por 

meio de imagens impregnadas de poesia. 

808.899282  S719v  Cód. Livro: 19632 

 

 

 

ORQUESTRA BICHOFÔNICA 

 

Depois de viajar pelo mundo, Antônio Barreto descobriu que a 

única coisa que o deixava feliz era ler e escrever. Escrever e 

reescrever, até achar que o texto pode ser de quem queira ouvi-

lo. Ouvi-lo? Ele explica. 

808.1   B268o  Cód. Livro: 19637 



 

QUANDO MARIA ENCONTROU JOÃO 

 

Como o leitor apaixonado por este livro, que mal o termina 

precisa retornar ao começo. Porque não o compreendeu? 

Nada disso. É porque quer compreendê-lo cada vez mais.  

808.899282  O48q  Cód. Livro: 19643 

 

 

QUARTO DE COSTURA 

 

Lembranças de infância e juventude em forma de poemas: o 

primeiro livro, as visitas que vêm da capital, festa, baile, 

sonhos.  

808.899282  A485q  Cód. Livro: 19638 

 

 

 

CULTURA DA TERRA 

 

O livro Cultura da terra foi criado a partir de uma extensa 

pesquisa bibliográfica. Contou também com a colaboração 

generosa de pessoas que vivem em diferentes Estados. 

398.981   A994c   Cód. Livro: 19599 

 

  



FISICA - VOL 1 

 

O objetivo principal desta obra é introduzir os estudantes 

graduandos em ciências e em engenharia no estudo da física, 

oferecendo uma apresentação clara e objetiva tanto da teoria, 

como de suas aplicações. 

530 K29f Cód. Livro: 19339 

 

 

 

PLANO DE MARKETING - UM ROTEIRO PARA A AÇÃO  

 

Possui linguagem clara e didática; estrutura na forma de 

roteiro, que mostra passo a passo como o leitor deve elaborar 

seu plano de marketing; estudos de caso completos, que 

efetivamente demonstram a teoria na prática. 

658.8 A495p Cód. Livro: 19177 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE MARKETING: CONHECER, DECIDIR E AGIR DO 

ESTRATÉGICO AO OPERACIONAL 

 

O objetivo deste livro é preparar o leitor para montar um plano 

fortemente estratégico - de modo a integrá-lo com as metas 

empresariais. 

658.8 M189p Cód. Livro: 19317 

 

 

 

 

 



PESQUISA DE MARKETING: CONCEITOS E METODOLOGIA  

 

Para tomar decisões acertadas, muitas vezes as 

empresas precisam obter informações específicas a 

respeito do mercado e de seus clientes. Por meio de uma 

metodologia adequada e de um projeto formal, é a 

pesquisa de marketing que buscará essas informações. 

658.8 S187p Cód. Livro: 19252 

 

 

 

CANAIS DE MARKETING  

 

Esta obra trata de forma atualizada e abrangente os 

desafios de se lidar com múltiplos canais de distribuição e 

de estabelecer modelos de negócios sustentáveis.  

658.84 C213c Cód. Livro: 19321 

 

 

 

 

E-MARKETING 

 

Este livro inova ao abordar os fundamentos da área ao 

mesmo tempo em que enfatiza temas atuais, como blogs, 

redes sociais, branding on-line e marketing de busca - tudo 

isso com foco no ganho de rentabilidade, na melhoria do 

desempenho de vendas e na valorização da marca.  

658.84 S894e Cód. Livro: 19130 

 

 

 



MARKETING PARA MERCADOS DE ALTA TECNOLOGIA E DE INOVAÇÕES 

 

Este livro apresenta por meio de modelos e estratégias de 

decisão, ele revela as melhores práticas do marketing voltadas 

para inovações e produtos de alta tecnologia - mercado que 

vem crescendo em ritmo exponencial.  

658.8 M345m Cód. Livro: 19284 

 

 

 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 Para entregar valor superior ao cliente, ação imprescindível 

para conquistar sua fidelização, não basta a captação de 

informações armazenadas no banco de dados, é preciso saber 

avaliá-las. Discutindo o conceito de “Marketing de 

Relacionamento”, esta obra apresenta características básicas. 

658.812 B268m Cód. Livro: 19258 

 

 

 

DESIGN DE EMBALAGEM - CURSO BASICO  
 

 

Este livro procura apresentar a metodologia passo a passo do 

design de embalagem. A obra ensina o caminho para se 

desenhar uma embalagem, permite compreender o processo 

de trabalho e a importância de cada detalhe. 

658.564 M586d Cód. Livro: 19155 

 

 

 

 



COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 

Este livro apresenta todas as ferramentas que compõem a 

CIM - das mais tradicionais, como propaganda, promoções 

de vendas e relações públicas, às mais inovadoras, como 

marketing digital, buzz marketing e marketing viral - e 

detalha onde e quando elas devem ser usadas. 

658.8 O34c Cód. Livro: 15527 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE MÍDIA - TEORIA E EXPERIÊNCIA  

 

Mostra ao leitor como se monta um plano de mídia voltado 

para o mercado brasileiro, apoiando-se em exemplos que 

servem de consulta e de parâmetro para as mais diversas 

situações.  

659.1 T153p Cód. Livro: 19154 

 

 

 

CUSTOS - ANÁLISE E GESTÃO 

 

O livro Custos mantém a linguagem acessível e a didática 

única, repleta de exemplos e exercícios, que fizeram da 

obra uma referência. 

657 M496c Cód. Livro: 19260 

 

 

 

 

 



ORÇAMENTO EMPRESARIAL: NOVOS CONCEITOS E TÉCNICAS 

 

Apresentando as aplicações, vantagens e desvantagens de 

cada ferramenta, esclarece as relações do orçamento como 

custeio ABC, o e a gestão de riscos.  

658.15 P124o Cód. Livro: 19265  

 

 

 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL PARA CURSOS DE DIREITO: COMO ELABORAR 

TEXTOS JURÍDICOS 

 

Com uma linguagem simples e didática, que se concentra em 

apresentar as habilidades necessárias para a construção das 

comunicações escritas no mundo jurídico. 

808.06634 G618p Cód. Livro: 19435 

 

 

 

 

ABC DA EAD - A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA HOJE 

  

 

Traz não apenas a história da EaD no Brasil e no mundo, como 

também dicas e sugestões para quem quer melhorar ou mesmo 

implementar esse tipo de serviço. 

371.3 M217a Cód. Livro: 19262 

 

 

 

 



DESIGN INSTRUCIONAL NA PRÁTICA  

 

'Design instrucional' tem como objetivo ajudar o leitor a 

entender o que é design instrucional e seu papel na 

elaboração de um curso on-line. 

371.3 F479d Cód. Livro: 19263 

 

 

 

 

20% À DISTÂNCIA E AGORA? 

 

Diante de leis que, em alguns casos, permitem que 20% das 

disciplinas de um curso sejam ministradas on-line, os gestores 

e profissionais da educação se depararam com a questão - 

como implantar essa porcentagem de modo eficiente? 

371.3 C278v Cód. Livro: 19261 

 

 

EDUCAÇAO A DISTANCIA - O ESTADO DA ARTE 
 

 

Composto por 60 capítulos escritos por especialistas 

brasileiros em EAD, este livro transmite ao leitor o 

conhecimento atingido pelas abordagens da educação a 

distância no país, considerando o contexto do cenário 

internacional de aprendizagem, tanto acadêmica quanto de 

treinamento corporativo. 

371.35 E21e Cód. Livro: 19131 

 

 

 

 



GAMES EM EDUCAÇAO: COMO OS NATIVOS DIGITAIS APRENDEM 

   
 
Com esta obra você vai conhecer o estilo de aprendizagem 

dos nativos digitais e descobrir como utilizar e criar games 

educacionais. 

371.397 M111g Cód. Livro: 19320 

 

 

 

 

C: COMO PROGRAMAR 
 

 

'C; como programar' procura apresentar paradigmas de 

programação procedural em C, programação orientada a 

objeto e programação genérica em C++. O livro pode ser 

indicado para cursos de programação C e C++ de níveis 

introdutório e intermediário. 

055.133 D234c Cód. Livro: 17529 

 

 

PROGRAMAÇAO ORIENTADA A OBJETOS COM JAVA 
 

 

Com uma abordagem baseada na apresentação e no 

aprofundamento contínuo dos conceitos. 

005.133 B259p Cód. Livro: 19397 

 

 

 

 

 

 



CORE JAVA VOLUME I 
 
 
Tutorial objetivo e referência confiável, este livro apresenta 
exemplos testados exaustivamente no mundo real.  

005.1 H817c Cód. Livro: 19407 

 

 

 

 

MANUAL COMPLETO DO LINUX - GUIA DO ADMINISTRADOR  

 

Usando uma abordagem prática, os autores descrevem cada 

aspecto da administração de sistemas Linux, cobrindo as 

principais distribuições Linux. 

005.1 H817c Cód. Livro: 19407 

 

 

 

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS - PRINCÍPIOS E PARADGMAS  

 

Ao separar princípios de paradigma, os autores mostram com 

os princípios se relacionam uns com os outros, discutindo 

quatro classes diferentes de sistemas distribuídos, o que 

permite uma percepção ainda mais abrangente do conteúdo 

apresentado. 

005.43 T164s Cód. Livro: 19191 

 

 

 

 

 



ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES  

 

Apresenta os fundamentos do processador e do design de 

computadores completamente atualizados e vai além, 

abordando questões relacionadas à memória, à E/S e a 

sistemas paralelos e trazendo exemplos concretos que 

auxiliam nas escolhas necessárias durante a 

implementação de um sistema operacional atual.  

004.22 S775a Cód. Livro: 17468 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES 

 

 Traz o que há de mais moderno em termos de organização 

estruturada de computadores, apresentando as terminologias, 

tecnologias e tendências mais recentes em organização e 

arquitetura de computadores. 

004.22 T164o Cód. Livro: 17682 

 

   

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

Visa atender às necessidades de alunos e professores dos 

cursos de ciência da computação, engenharia de computação 

e sistema de informação. 

005.1 S697e Cód. Livro: 17692 

 

 

 

 



BANCO DE DADOS  

 

Esta obra, que aborda desde a análise de dados até a 

implementação do projeto de banco de dados, é voltada para 

estudantes de tecnologia e sistemas de informação, ciência da 

computação e áreas correlatas. 

005.75 P978b Cód. Livro: 19319 

 

 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

 Com uma abordagem clara e objetiva, George F. Luger reúne 

nesta sexta edição as práticas mais recentes do mercado e os 

tópicos importantes relacionados à inteligência artificial, como 

computação emergente, representação da incerteza e 

processamento probabilístico de linguagem natural, entre 

outros. 

006.3 L951i Cód. Livro: 19438 

 

 

REDES DE COMPUTADORES E A INTERNET - UMA ABORDAGEM TOP-DOWN  

 

Os autores decidiram usar neste livro uma inovadora 

abordagem de cima para baixo, ou seja, da camada de 

aplicação, em constante desenvolvimento hoje em dia, dando 

por todo o livro uma noção da camada física. 

004.67 K95r Cód. Livro: 17521 

 

 

 

 

 



COMPILADORES - PRINCÍPIOS, TÉCNICAS E FERRAMENTAS. 

 

Hoje, as arquiteturas de computador oferecem diversos 

recursos dos quais o projetista de compilador pode tirar 

proveito, bem como novos problemas de compilação. 

É desse novo cenário que trata esta obra.  

005.453 a285C Cód. Livro: 19356 

 

 

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

 

 

Este livro se destaca por sua didática, que privilegia não apenas 

o uso de exemplos e casos para aproximar o leitor do conteúdo 

estudado, mas também de exercícios e desafios para testar o 

conhecimento apreendido. 

004.019 B456i Cód. Livro: 19408 

 

 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS  

 

Este livro traz todos os conceitos-chave da área de 

processamento de imagens, como fundamentos da imagem 

digital, transformações de intensidade e filtragem espacial, 

restauração, processamento de imagens coloridas, wavelets e 

compressão de imagens. 

004 S689f Cód. Livro: 17641 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAS E FUNÇOES COM MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 
 

 

Fórmulas e funções com Microsoft Office Excel 2007' além de 

ensinar os recursos de nível intermediário e avançado do 

Excel, pretende mostrar porque essas ferramentas são 

importantes para o uso desse software. 

005.3 M111f Cód. Livro: 19353 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP CS5 PARA FOTOGRAFOS DIGITAIS 
 

 

Esta obra aborda dúvidas, problemas e desafios enfrentados 

na utilização do Photoshop.  

006.6 K29a Cód. Livro: 19132 

 

 

 

MARKETING DE LUGARES 
 

 

 Com o foco voltado para América Latina e o Caribe e uma 

grande ênfase no Brasil, os autores analisam o planejamento 

estratégico detalhado, contínuo, flexível e amplo que os 

lugares devem empregar para atrair investimentos, 

empresas, turistas e moradores, aproveitando toda a sua 

potencialidade. 

658.8 K87m Cód. Livro: 19178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE MARKETING - UM ROTEIRO PARA A AÇAO 

 

Esta obra apresenta estrutura na forma de roteiro, que procura 
mostrar passo a passo como o leitor deve elaborar um plano de 
marketing e estudos de casos completos, que efetivamente 
demonstram a teoria na prática. 

658.8 A495p Cód. Livro: 19177 

 

 

 

PRODUÇAO GRAFICA 

 
 

Este livro busca fornecer informações sobre a área, incluindo, 

tais como - conceitos básicos de utilização de letras; estética do 

material impresso; avaliação de arquivos digitais; entre outras. 

741.6 C697p Cód. Livro: 19147 

 

 
 

 
 
CALCULO NUMERICO 
 
 

 

O objetivo principal do texto é a apresentação de métodos 

numéricos com sua fundamentação teórica, suas vantagens e 

dificuldades computacionais. 

519.4 R929c Cód. Livro: 5885 

 

 

 

 

 

 



VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA  

 

A obra apresenta de forma acessível conteúdos concernentes 

aos cursos de matemática, física, química, ciência da 

computação e às várias áreas da engenharia, abordando: 

vetores; produto escalar, vetorial e misto; a reta e o plano; 

distâncias; cônicas e superfícies quádricas.  

516 W784v Cód. Livro: 19268 

 

 

 

CONTROLE ESSENCIAL 

 
'Controle essencial' é uma obra sobre sistemas de controle e 

traz ao leitor uma forma de estudar sistemas com 

realimentação.  

621.38 M466c Cód. Livro: 19269 

 

 

 

 
A PRÁTICA DA PESQUISA 
 

 

 

 Neste livro para reflexão, o autor nos guia por todas as fases 

pelas quais devemos passar antes, durante e depois de um 

projeto de pesquisa, suscitando a ponderação, o julgamento, 

a análise e, principalmente, a essência de um trabalho 

acadêmico ou de uma tese. 

001.43 C346p Cód. Livro: 19254 

 

 

 

 



PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 

  

 Indicado para as disciplinas de iniciação à pesquisa, técnicas 

de pesquisa e projeto, metodologia de pesquisa e outras áreas 

afins. 

001.42 D559p Cód. Livro: 19423 

 

 

 

 
METODOLOGIA CIENTIFICA 
 

 

Sumário da obra - Prefácio; Introdução; O conhecimento 

científico; Métodos e técnicas de pesquisa; A pesquisa; 

Elaboração e comunicação da pesquisa; Referências 

bibliográficas; Índice; Sobre os autores. 

001.43 C419m Cód. Livro: 15825 

 

 

 

INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA  

 

 Este livro contém artigos, projeto visual que destaca seus 

elementos didáticos, inserção de figuras e ilustrações. Os 

conceitos são abordados por meio de texto e ilustrados com 

exemplos concretos, a maioria baseada na realidade brasileira 

e os temas atuais são explicados por meio de casos para 

estudo e debate. 

301 D541i Cód. Livro: 15783 

 

 

 

 



LIBRAS: CONHECIMENTO ALÉM DOS SINAIS  

 

Sumário - Prefácio; Apresentação; Agradecimentos; 1. As 

línguas de sinais - sua importância para os Surdos; 2. Língua 

brasileira de sinais - Libras - direito dos Surdos brasileiros; 3. 

Aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais; 4; Ensino 

da língua brasileira de sinais; Referências; Índice remissivo; 

Sobre os autores. 

419 C546l Cód. Livro: 17873 

 

 
 
MICROBIOLOGIA, V.1 

 

Neste livro, os autores destacam uma combinação das 

ciências básica e aplicada, direcionando a obra não só a 

estudantes de graduação em curso introdutório de 

microbiologia, mas também aos estudantes de outras áreas, 

como recursos humanos, nutrição, enfermagem, agricultura, 

administração florestal e ciência animal. 

616.01 P381m Cód. Livro: 5473 

 

 

  

MICROBIOLOGIA DE BROCK  

 

Neste livro, os autores abordam de maneira clara e objetiva 

temas atuais na microbiologia, como genética bacteriana, 

ecologia microbiana, a revolução genômica, imunologia e 

problemas de saúde relacionados à microbiologia. 

616.01 M182m Cód. Livro: 19163 

 

 

 

 



IMUNOLOGIA  

 

A obra contempla a exposição de casos clínicos pertinentes à 

realidade brasileira, sendo voltada para estudantes das áreas 

biomédicas, médicas e ciências biológicas. 

616.079 W874i Cód. Livro: 19145 

 

 

 

BIOESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Adequado às ementas brasileiras, o livro é voltado para 

profissionais da saúde e estudantes de enfermagem, medicina, 

nutrição e farmácia, sendo também apropriado para disciplinas 

que exijam conhecimento de bioestatística. 

574.072 B634b Cód. Livro: 19110 

 

 

 

BIOÉTICA: UMA ABORDAGEM INTEGRADA 

 

 

Apresentar os principais questionamentos éticos que envolvem 

a área da saúde, sob as mais diferentes abordagens, é a 

proposta de 'Bioética', que traz a perspectiva das áreas da 

saúde, filosofia, religião e ciências sociais para enriquecer e 

aprofundar o debate. 

174.957 V395b Cód. Livro: 19128 

 

 

 

 



ANATOMIA HUMANA: UMA ABORDAGEM VISUAL 

 

'Anatomia Humana', por meio da abordagem funcional, na qual 

são analisadas a forma e a composição das estruturas 

anatômicas, tornou-se um best-seller da área. 

611 M332a Cód. Livro: 19250 

 

 

 

 

ATLAS FOTOGRAFICO DE ANATOMIA 

 

Desenvolvido por professores brasileiros para atender à 

realidade do ensino de anatomia humana no país, este atlas 

traz os recursos didáticos para o estudo teórico e prático da 

anatomia.  

611.08 A881a Cód. Livro: 19266 

 

 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

 

Com uma linguagem prática e ilustrações detalhadas, esta 

obra apresenta uma estrutura didática diferenciada, que 

desafia gradativamente o estudante, ajudando-o a 

conquistar o conhecimento proposto. 

612 S784f Cód. Livro: 19396 

 

 

 

 

 



PRÉ-CÁLCULO 

 

Este livro pretende auxiliar o estudante no estudo de cálculo e 

coloca-o novamente em contato com os temas fundamentais da 

matemática, como funções e equações de primeiro e segundo 

graus.  

515.15 D317p Cód. Livro: 19256 

 

 

 

CÁLCULO A 

 

'Cálculo A' é uma obra de referência nos cursos de cálculo 

diferencial e integral. 

515 F597c Cód. Livro: 17494 

 

 

 

 

CÁLCULO B 

 

Este segundo volume da série de cálculo de Flemming e 

Gonçalves aborda funções de várias variáveis, integrais 

múltiplas e os demais conteúdos avançados de cálculo com a 

didática, praticidade e abrangência já aprovadas em Cálculo A. 

515 G635c Cód. Livro: 19152 

 

 

 

 

 



CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 

 

Tendo em vista as dificuldades inerentes ao Cálculo, o autor, 

através da linguagem e de conselhos sobre erros frequentes, 

utiliza a estratégia de tornar o livro o mais amigável possível. 

517.3 B763c Cód. Livro: 17144 

 

 

 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS VOL. 1 

 

Este texto tem como principais caraterísticas os seguintes 

pontos: abordagem moderna, conceituação rigorosa, 

excelente didática, grande quantidade de exemplos, 

problemas e exercícios. 

515.35 Z69e Cód. Livro: 19395 

 

 

 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS  

 

Equações diferenciais é uma obra completa, que aborda 

teoria linear, algoritmos numéricos, transformadas de 

Laplace, séries de potências, equações diferenciais 

parciais, plano de fase e vibrações, bem como equações 

algébricas lineares e matrizes. 

515.35 N149e Cód. Livro: 19002 

 

 

 



CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA - VOL.1 

 

O objetivo desta obra é servir a todos os cursos superiores 

em qualquer nível. Foi projetado particularmente para o 

curso-padrão de três semestres para estudantes de 

Ciências, Engenharia ou Matemática. 

515.15 S592c Cód. Livro: 19340 

 

 

 

 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

 

Escrito em linguagem clara e objetiva, este livro traz 

respostas para os exercícios e estratégias de solução, o 

que o torna um guia essencial para o estudo da Geometria. 

515 C173g Cód. Livro: 17464 

 

 

 

 

ÁLGEBRA LINEAR 

 

Com uma linguagem clara e acessível, o livro busca 

ensinar ao leitor essa disciplina fazendo uso de exercícios 

com respostas para a fixação da parte teórica 

apresentada.  

512.9 S818a Cód. Livro: 19253 

 

 

 

 



ESTATÍSTICA BÁSICA - PROBABILIDADE E INFERÊNCIA 

 

 O livro fornece diversos exemplos para ilustrar a teoria ao 

longo dos capítulos e, ao final de cada um deles, apresenta 

exercícios resolvidos e propostos para auxiliar na 

aprendizagem dos estudantes. 

519.5 M835e Cód. Livro: 17475 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA PARA ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

 

 Estruturado de forma lógica, demonstra passo a passo a 

matemática envolvida nos cálculos da estatística, facilitando 

uma aprendizagem profunda. 

519.5 M111e c 19229 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS HUMANAS 

 

'Estatística para ciências humanas' procura fornecer uma 

introdução ao tema da estatística, com explicações que 

mostram como os métodos estatísticos podem ser aplicados à 

pesquisa social.  

519.5 L664e Cód. Livro: 19368 

 

 

 



GESTÃO COMPARTILHADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL - INOVAÇÃO 

COM INCLUSÃO SOCIAL 

  

Este livro enfatiza as políticas públicas de gestão integrada e 

compartilhada de resíduos sólidos. 

363.7285 G393g Cód. Livro: 19125 

 

 

 

 

 

FISICA, V.4 - OTICA E FISICA MODERNA. 
 

 
Este livro proporciona estratégias para a solução de 
problemas e exemplos resolvidos, com ferramentas visuais, 
além de recursos para o aprendizado, como ilustrações com 
comentários e testes de compreensão. 
 
530 Y68f Cód. Livro: 19338  
 
 
 
 
 
 

 
 
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 Introdução à engenharia ambiental pretende colaborar na 

capacitação do indivíduo para o contínuo desafio de melhorar 

o trinômio meio ambiente-desenvolvimento econômico-

qualidade de vida. 

628 I61i Cód. Livro: 7998 

 

 

 

 



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS 

 

A obra trata de assuntos atuais e de grande relevância, 

como utilização e segurança de plataformas móveis, 

computação em nuvem, Windows 7 e Office 2010, redes 

4G e computação verde. 

658.4038011 L367s Cód. Livro: 19018 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA - UMA VISÃO EXECUTIVA 

 

Escrito para estudantes de cursos de pós-graduação e 

MBA que aspiram a cargos gerenciais e para executivos 

que se preparam para assumir novos desafios, esta obra 

é um guia que parte para a prática sem perder tempo. 

658.4012 K63e Cód. Livro: 19179 

 

 

 

 

MODERNO GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

Trata-se, portanto, de uma obra consistente e eficaz tanto 

para gestores quanto para graduandos e pós-graduandos 

em administração e engenharia de produção, bem como 

para tecnólogos em cursos de gestão. 

658.404 V149m Cód. Livro: 19151 

 

 

 



MICROSOFT PROJECT 2010 E GESTÃO DE PROJETOS 

 

Prático e didático, este livro é ideal para estudantes de 

administração, gestão de projetos e sistemas de informação, 

bem como para profissionais que desejam conhecer as 

particularidades desse importante software de gestão de 

projetos. 

658.404 O48m Cód. Livro 17795 

 

 

LOGÍSTICA REVERSA - MEIO AMBIENTE E COMPETITIVIDADE 

 

Para quem já domina a logística e a dinâmica dos canais de 

distribuição, é hora de obter novas vantagens competitivas, 

utilizando os canais de distribuição reversos. 

658.78 L533L Cód. Livro 12278 

 

 

 

 

COMÉRCIO ELETRÔNICO: ESTRATÉGIA E GESTÃO 

 

Este livro apresenta não só a tecnologia envolvida no e-

business e no comércio eletrônico, mas também a 

estratégia de negócios por trás dessas aplicações. 

658.84 T931c Cód. Livro: 19129 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Neste livro, o estudante tem acesso a todos os aspectos da 

administração de recursos humanos, passando por 

recrutamento, seleção, treinamento e remuneração. Em 

poucas palavras, o estudante tem em mãos um guia 

completo da área. 

658.3 C331a Cód. Livro: 15834 

 

 

 

LIDERANÇA  

 

Importante leitura para estudantes de administração, é 

ideal também para quem quer conhecer diferentes 

enfoques e metodologias para trabalhar com indivíduos e 

grupos. 

658.4092 S464l Cód. Livro: 19148 

 

 

 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Voltado para as diversas áreas de uma empresa, este livro 

pode também ser aplicado aos mais variados tipos de 

organização, tornando sua leitura essencial para 

estudantes e profissionais que vivem em uma era na qual o 

conhecimento é o principal ativo. 

658.001 C331g Cód. Livro: 19410 

 

 

 



ENDOMARKETING - COMO PRATICÁ-LO COM SUCESSO 

 

Este livro é um sinal de alerta para aqueles que ainda não se 

voltaram para os funcionários e um caminho para ampliarem 

sua visão e prosperar.  

658.8 B424e Cód. Livro: 19255 

 

 

 

 

GESTÃO DE MARKETING 

 

Escrito por renomados professores e especialistas, este livro 

apresenta os principais fundamentos do marketing, bem 

como várias tendências da área, sob um ponto de vista 

diferenciado. 

658.8 G389g Cód. Livro: 19085 

 

 

 

 

MARKETING E AGRONEGÓCIO: A NOVA GESTÃO - DIÁLOGO COM A 

SOCIEDADE 

 

O agronegócio tem se profissionalizado mais a cada dia, 

exigindo daqueles que lidam com esse mercado um 

conhecimento das facetas da administração e, 

principalmente, do marketing. 

659.1 T253m Cód. Livro: 19156 

 

 

 

 



PRINCIPIOS DE MARKETING 

 

A nova edição traz capítulos dedicados a novas ferramentas 

do mercado e tecnologias que se desenvolveram na área. 

Principalmente em relação à internet, como as redes sociais 

e o comércio eletrônico. 

658.8 K87p Cód. Livro: 19259 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Esta obra possui uma base teórica em equilíbrio com sua 

parte prática, que inclui novos exercícios, exemplos e 

tabelas que dão ao leitor uma visão geral das instalações 

elétricas. 

621.3 C843i Cód. Livro: 1916 

 

 

 

 

FÍSICO-QUÍMICA – FUNDAMENTOS 

 

 

Com colaborações de usuários e docentes de todo o 

mundo, Físico-Química – Fundamentos é leitura essencial 

para estudantes que buscam conhecer e embasar 

conceitos, com uma visão moderna e didática de sucesso. 

621.3 C843i Cód. Livro: 1916 

 

 

 

 

 

 



A DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS 

 

 

Partindo da história das ciências físicas e biológicas, os 

autores, em uma reflexão epistemológico-didática, 

apresentam uma nova visão das situações de aprendizagem 

e ensino. 

507 A856d Cód. Livro: 19142 

  

 

 

ÉTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A CONEXÃO NECESSÁRIA 

 

  

O autor busca discutir a relação, a conexão entre ética e 

educação ambiental. 

370.115 G726é Cód. Livro: 17881  

 

 

 

 

O PAPEL DA PESQUISA NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DOS PROFESSORES 

 

A obra busca dar subsídios para superar tanto uma visão 

romântica quanto uma crítica amarga sobre o potencial da 

pesquisa na formação e na prática docente. 

370.72 A553p Cód. Livro: 13094 

 

 

 

 



TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MÓDULO 2  

  

 Esta nova edição revisada e atualizada apresenta a 
evolução da linguagem C++, os avanços no campo da 
informática e a sofisticação dos computadores. 
Recomendado para qualquer profissional envolvido com 
programação em linguagem C e C++ e para o ensino de 
lógica de programação. 

005.133 M618t Cód. Livro: 19146 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL  

 

 O estudante encontra neste livro os principais aspectos 

teóricos e práticos da gestão ambiental, como 

desenvolvimento sustentável, certificações ambientais e 

'gestão mais verde' - tudo que ele precisa para entender, de 

fato, o assunto e poder aplicá-lo. 

658.408 G393g Cód. Livro: 19211 

 

 

 

CÁLCULO NUMÉRICO 

 

O objetivo deste livro é apresentar os conceitos 

matemáticos de cálculo numéricos requeridos nos 

mais variados campos de conhecimento, ilustrando - 

os com recursos didáticos - dedução matemática, 

exemplos de aplicação, apresentação de gráfico, 

exercícios propostos e problemas aplicados ao mundo 

real.  

511.07 F814c Cód. Livro: 14774 


