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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 e condições para a organização de 

conhecimentos dispersos, obtidos ao longo da vida acadêmica ou do 

contato direto com a prática de pesquisa. 

001.42 | G463c | Cód. Livro: 6856 e 12384 

 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA: DO PRESENCIAL AO VIRTUAL 

Embora o livro e toda a biblioteconomia em seu entorno continuem 

sendo, inegavelmente, o coração das bibliotecas, seu perímetro tende 

inexoravelmente a se retrair, cedendo lugar ao digital. Nesse ínterim, 

o digital desenvolve-se independentemente das bibliotecas, 

construindo uma engenharia da informação que não fica muito a 

dever às bibliotecas e que estas têm tido dificuldade de acompanhar. 

025.52 | A169s | Cód. Livro: 20033 

 

INTRODUÇÃO À PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Este livro destaca três correntes teóricas, o Positivismo, a 

Fenomenologia e o Marxismo, que, segundo o autor, têm 

predominado na realização da pesquisa em Ciências Sociais e, de 

maneira específica, na Educação e nos Cursos de Pós-graduação.  

300 | T841i | Cód. Livro: 18727 

 

 

ESTATÍSTICA BÁSICA 

Abordando os tópicos mais importantes da estatística básica, este 

texto contém a matéria fundamental para estudos subseqüentes, já 

então no campo estatístico inferencial. Seu conteúdo limita-se aos 

pontos introdutórios dos estudos estatísticos.  

310 | T649e | Cód. Livro: 4933 

 

 



CURSO DE ESTATÍSTICA 

Este texto reúne matéria essencial para cursos universitários de 

Estatística, centrando-se no estudo das probabilidades, inferência e 

estatística não-paramétrica, o livro traz farta exemplificação de 

aplicações do cálculo das probabilidades, modelos de distribuições de 

probabilidades, inferência estatística, técnicas não paramétricas e 

análise da variância. 

311 | F676c | Cód. Livro: 19993 

 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 

Atualizado de acordo com os diplomas legais que implicam alterações 

do Direito Penal objetivo pátrio, este manual constitui texto básico 

para o estudo da Parte Geral do Código Penal e para a solução dos 

problemas surgidos na aplicação da lei penal. 

613.62 | S456s | Cód. Livro: 18037 

 

 

ENGENHARIA ECONÔMICA E ANÁLISE DE CUSTOS 

Partindo de conceitos simples e de exemplos elucidativos de 

matemática financeira, apresenta os principais métodos de análise de 

alternativas de investimentos. Traz mais de uma centena de 

problemas resolvidos e proporciona entendimento mais adequado das 

exposições teóricas.  

658.15 | H669e | Cód. Livro: 7897 

 

SISTEMAS ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS DE ESTUDO 

Neste livro você vai saber o que é que substitui a antiga O&M como 

metodologia de organização do trabalho dentro das empresas atuais. 

E também, aprender como se beneficiar das novas formas de 

organizar processos de negócio e conhecer o papel do analista de 

negócio, do analista de processos e do analista de sistemas.  

658.42 | C955s | Cód. Livro: 20019 

 

 



GESTÃO DA QUALIDADE - TEORIA E PRÁTICA 

Este livro objetiva fornecer contribuições para superar os desafios que 

a Gestão da Qualidade enfrenta, apresenta ou viabiliza. Evidencia a 

teoria confirmada pela prática e avalizada pela experiência brasileira 

na área, mostra conceitos adequados à realidade além de discutir 

como viabilizar a implantação de técnicas consagradas e até mesmo 

de estratégias inéditas. 

658.562 | P154g | Cód. Livro: 20016 

 

A TÉCNICA DE EDIFICAR 

O livro reúne em 21 capítulos os conhecimentos necessários para o 

planejamento e execução de obras de edifícios. Respeitando a mesma 

ordem de construção, o livro apresenta fase a fase as etapas de 

construção de empreendimentos imobiliários, desde o levantamento 

topográfico até aspectos de gestão da manutenção. 

690 | Y11t | Cód. Livro: 19991 (Edição atual) 
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COMO FAZER MONOGRAFIA 

Leitores de todos os níveis, universitários, alunos dos cursos de 

mestrado e doutorado, e mesmo professores de ensino superior, 

encontrarão em Como fazer uma monografia, de forma concreta e 

objetiva, metodologia e técnicas fundamentais para a realização de 

seus trabalhos intelectuais e sugestões a professores interessados em 

desenvolver nos alunos hábitos de estudo, investigação e produção. 

001.4 | S173c | Cód. Livro: 4382 

 

COMO ELABORAR PROJETOS DE PESQUISA 

Este livro apresenta a estudantes e profissionais os elementos 

necessários para a elaboração de projetos de pesquisa nos mais 

diversos campos do conhecimento. Apresenta elementos necessários 

para a elaboração de projetos de pesquisa. E fornece condições para a 

organização de conhecimentos dispersos, obtidos ao longo da vida 

acadêmica ou do contato direto com a prática de pesquisa. 

001.43 | G63c | Cód. Livro: 12384 

 

REDE DE COMPUTADORES: CURSO COMPLETO 

Este livro abrange temas como redes wireless, ligações bluetooth, 

configuração de redes locais, routers e firewalls, tendo também sido 

atualizado de modo a acompanhar o desenvolvimento das 

tecnologias. A configuração de serviços, como o DHCP ou a 

organização de uma rede com o Windows Server, pode parecer algo 

complicado, mas demonstra ser extremamente simples. 

004.64 | G117r | Cód. Livro: 12555 

 

HE 

O que significa ser homem? Quais são os grandes marcos ao longo do 

caminho que levam à maturidade masculina? O consagrado autor 

Robert A. Johnson aborda o universo masculino em uma de suas 

coleções de maior sucesso. 

155.632 | J66h | Cód. Livro: 20029 

 



QUAL É A TUA OBRA? INQUIETAÇÕES PROPOSITIVAS SOBRE GESTÃO, 

LIDERANÇA E ÉTICA 

'A idéia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito 

de realizar uma obra. Enxergar um significado maior na vida aproxima 

o tema da espiritualidade do mundo do trabalho'. Neste livro o autor 

desmistifica conceitos e pré-conceitos, e define o líder espiritualizado, 

como aquele que reconhece a própria obra e é capaz de edificá-la. 

170 | C827q | Cód. Livro: 19979 

 

SOCIOLOGIA 

A coletânia de textos de sociologia apresentada nesse livro é o 

resultado de esforços e iniciativas de um grupo de professores da 

Ulbra sensíveis às necessidades desses novos tempos, do novo 

contexto sócio-político-econômico e religioso. 

301 | S678 | Cód. Livro: 20032 

 

 

SOCIOLOGIA: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA SOCIEDADE 

Este livro parte de uma extensa pesquisa com professores da área, por 

isso traz diversas inovações que irão tornar o seu trabalho muito mais 

leve, dinâmico e atrativo para os alunos, sem perder a essência que 

tornou esse livro um dos mais adotados de todo o brasil. 

301 | C837s | Cód. Livro: 7867 

 

 

SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO 

Análise dos elementos formadores da religião, tais como as crenças ou 

representações do mundo, os cultos, os ritos, as liturgias, bem como 

da ética e das instituições religiosas. 

306.6 | H844s | Cód. Livro: 19975 

 

 

 



FILOSOFIA, ÉTICA E MÍDIA 

Este livro apresenta uma coletânea de textos na área de filosofia, 

moral e mídia. As sociedades modernas cada vez mais complexas 

reclamam uma reflexão multidisciplinar e profunda. Não é fácil 

compreender todas as teias que constroem os laços desta sociedade. 

A ética cada vez mais está sendo posta em questão.  

330 | T755f | Cód. Livro: 6827 

 

 

O MELHOR CONSELHO SOBRE INVESTIMENTOS QUE EU JÁ RECEBI 

E se lhe contassem os maiores segredos de investimentos restritos a 

poucos? Pela primeira vez e com suas próprias palavras, os mais bem-

sucedidos investidores e administradores resumiram suas estratégias 

de investimentos em pontos fundamentais, divulgando o que eles 

acreditam ser o conselho mais importante sobre investimentos que 

poderiam anunciar. 

332.024 | C586m | Cód. Livro: 19933 

 

CRACK E EXCLUSÃO SOCIAL 

“Crack e Exclusão Social” é a publicação da mais recente pesquisa 

financiada pela Senad/MJ, coordenada pelo sociólogo Jessé Souza, 

para aprofundar nos resultados adquiridos na Pesquisa Nacional sobre 

o Uso de Crack (2014) em que revelou em números a exclusão social 

daqueles que mais sofrem no Brasil com o uso dessa droga. 

362.299 | C883 | Cód. Livro: 19876 

 

PEDAGOGIA E PEDAGOGOS, PRA QUÊ? 

Este livro tem como objetivo discutir questões relacionadas com o 

campo teórico da Pedagogia, a prática educativa como seu objeto, a 

relação com as demais ciências da educação, a identidade profissional 

do pedagogo e seu papel diante das realidades contemporâneas. 

370 | L694p | Cód. Livro: 20030 

 

 



O QUE É EDUCAÇÃO? 

Afinal, pra que é que se aprende? E por que se inventou a educação e, 

depois, a escola? Como é que isso aconteceu e o que é que se faz ali? 

Nem sempre houve escola e nem sempre ela foi do jeito que a 

conhecemos. Em vários momentos da história, tipos diversos de 

sociedades criaram diferentes caminhos para percorrer a estranha 

aventura de lidar com o saber e os poderes que ele carrega consigo. 

370 | B816q | Cód. Livro: 6126 

 

A NOVA LEI DA EDUCAÇÃO 

Por meio desta obra, os leitores têm acesso não apenas à análise e 

interpretação da nova LDB, mas também aos documentos legais 

produzidos no processo de sua tramitação no Congresso Nacional. 

Reconstruindo a trajetória da lei, o livro põe em evidência os embates 

entre as diferentes propostas, os limites do texto aprovado e as 

perspectivas de superação. 

370 | S267n | Cód. Livro: 6849 

 

 O FAZER PEDAGÓGICO: ENTRE O MÉTODO E A METODOLOGIA 

A importância desta obra recai sobre um pensar a tarefa pedagógica 

com o olhar voltado para ações cada vez mais adequadas que levem 

os educandos a melhor se relacionar consigo mesmo, com os outros e 

o mundo em que vivem. 

370.7 | O11f | 20017 

 

 

ADEUS PROFESSOR, ADEUS PROFESSORA? 

Este livro discute os dilemas emergentes das novas realidades pós-

industriais, identifica novas exigências educacionais e, principlamente, 

procura pensar proposições assertivas sobre a escola e os professores 

dentro de um projeto emancipátório de educação. 

370.71 | L964a | Cód. Livro: 17864 

 



 

FORMAÇÃO DOCENTE DO PROEJA 

Discute e analisa os limites à formação docente para o Programa de 

integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

370.71 | M354f | Cód. Livro: 19790 

 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DA PEDAGOGIA 

Tato, aos 14 anos, aprendera muitas coisas na cidade grande, mas uns 

dias de férias no Pantanal mato-grossense lhe ensinaram mais coisas 

do que todos os anos de sua vida morando na selva de pedra. 

Descobriu as leis da natureza, o amor e encontrou um ideal. Por pouco 

não virou um baguá. 

370.9 | M332h | Cód. Livro: 12467 

 

REEESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, ESCOLARIZAÇÃO FABRIL E 

INSERÇÃO DO PEDAGOGO NA FÁBRICA 

Este livro nos convida a compreender o processo histórico de inserção 

do Pedagogo na empresa no bojo da reestruturação produtiva, as 

funções por ele desenvolvidas neste espaço e a reconfiguração do seu 

perfil profissional ao longo desse processo, que se deu no período 

1983 até 2003. 

371.195 | M354r | Cód. Livro: 19786 

 

8ENSINO MÉDIO: CIÊNCIA, CULTURA E TRABALHO 

Material de extrema importância para política governamental, para as 

escolas, para as universidades e para cada pessoa envolvida com o 

ensino médio. Ao decidir publicá-lo, devolvemos à sociedade, de forma 

sistematizada, um conhecimento por ela produzido, cuja essência, se 

apropriada pelo governo, potencializa transformações historicamente 

desejadas. 

373.2 | E56e | Cód. Livro: 19926 



ADMINISTRAÇÃO COLEGIADA NA ESCOLA PÚBLICA  

Neste livro são apresentadas propostas para superar os limites, as 

dificuldades e os desvios da administração colegiada para que a escola 

pública possa atender aos interesses das camadas populares. A 

administração escolar como prática participativa é um dos elementos 

decisivos para a efetivação de uma forma democrática de organizar o 

trabalho pedagógico na escola. 

371.2981 | P896a | Cód. Livro: 4139 

 

POLÍTICA E EDUCAÇÃO 

O livro 'Política e Educação' é uma coletânea de onze textos escritos 

em 1992 para apresentação e discussão em seminários realizados no 

Brasil e no exterior, tendo a reflexão político-pedagógica como 'uma 

nota que atravessa a todos'. 

379 | F862p | Cód. Livro: 19981 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL NA CONSTITUIÇÃO E NA 

LDB 

Este livro analisa a legislação educacional vigente a partir dos conceitos 

de descentralização, federalismo e sistemas de ensino, recorrendo, 

quando necessário, à legislação anterior. 

379 | A162o | Cód. Livro: 20018 

 

 

BANCO DE QUESTÕES – OBMEP 2016 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é 

uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - 

IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar 

talentos na área.  

510 | B228b | Cód. Livro: 19995 

 

 



SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

Destinada a estimular o interesse tanto dos iniciantes na prática da 

Medicina do Trabalho como aqueles que já labutam nessa área, esta 

obra tem a finalidade de fornecer aos profissionais de saúde 

ocupacional alguns parâmetros, objetivando facilitar e mesmo 

permitir-lhes a prática de parte do extenso espectro de ação da 

Medicina do Trabalho. 

613.62 | S456s | Cód. Livro: 19954  

 

MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES EM LÍQUIDO ISOLANTE 

Neste livro, poderão ser encontradas informações relacionadas com 

os instrumentos de teste comumente utilizadas nas empresas 

brasileiras de energia elétrica, informações estas obtidas em 

instruções dos respectivos fabricantes. 

621.314 | M637m | Cód. Livro: 1965 

 

 

ORGANIZAÇÕES: ESTRUTURAS, PROCESSO E RESULTADOS 

'Organizações - Estruturas, Processos e Resultados', foi escrito com a 

finalidade de trazer à luz as principais mudanças pelas quais as 

organizações estão passando e por que é tão importante estudá-las, 

além de oferecer ao aluno o conteúdo necessário sobre os processos 

sociais e suas formas estruturadas mais freqüentes e significativas. 

658.001 | H174a | Cód. Livro: 19791 

 

LÍDER-EDUCADOR: NOVAS FORMAS DE GERENCIAMENTO 

Através de reflexões, parábolas, histórias corriqueiras, exercícios e 

sugestões práticas das Ciências da Educação e da Administração, o 

livro constrói um valioso instrumento para a preparação de líderes em 

instituições que querem vencer. 

658.3 | F362L | Cód. Livro: 19934 

 

 



O JEITO FEMININO DE FAZER NEGÓCIOS 

Este livro foi pensado para traze à tona toda a capacidade que a 

mulher tem para ser bem-sucedida em seus negócios e para dar a ela 

todas as orientações necessárias - seja esse empreendimento de que 

porte for. Lynne Franks nos presenteia com um livro sensível, direto e 

que dá a todas as mulheres as orientações necessárias para ir adiante 

com seus sonhos. E transformá-los em realidade. 

658.3042 | F814j | Cód. Livro: 19932 

 

AVALIAÇÕES E DESEMPENHO EFICIENTE 

Um livro destinado a supervisores, gerentes ou líderes interessados 

em aumentar a produtividade de sua equipe com uma avaliação 

coerente, levando-se em conta o que realmente é importante. Enfim, 

como motivar, avaliar e classificar sem erros ou vícios. 

658.3125 | M111a | Cód. Livro: 20011 

 

 

MARKETING PARA MERCADOS DE ALTA TECNOLOGIA E DE 

INOVAÇÕES 

Este livro, prefaciado por Ozires Silva, possui duas características que o 

tornam singular. Em primeiro lugar, 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 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

O livro aborda as principais correntes psicológicas que influenciaram a 

Educação: a Psicologia Experimental e a Psicometria, o 

Comportamentismo, o não-diretivismo, a Psicanálise e a teoria 

piagetiana. Essas teorias são analisadas em sua moldura sócio-

histórico-política. Avaliam-se ainda as suas aplicações à Educação. 

670.15 | I68p | Cód. Livro: 12132 

 



A TÉCNICA DE EDIFICAR 

Tem como principal objetivo auxiliar o construtor a alcançar, em suas 

obras, a qualidade total, exigência que vem crescendo em função da 

competitividade do mercado imobiliário, do controle de desperdícios - 

antes mascarados pela inflação -, do severo Código de Defesa do 

Consumidor e das normas técnicas NBR ISO 9001. 

690 | Y11t | Cód. Livro: 19991 

 

 

DRAMATURGIA DA SÉRIE DE ANIMAÇÃO 

A proposta de desenvolvimento deste livro surgiu durante a 

estruturação da Oficina de Desenvolvimento de Projetos do ANIMATV, 

a partir da percepção de uma escassez bibliográfica sobre animação 

em língua portuguesa. Ao resgatar um pouco da história das séries de 

animação e de socializar a riqueza das informações do projeto 

ANIMATV. 

791.450 | N468d | Cód. Livro: 20034 

 

O VELHO E O MAR 

Esta é a história de um homem que convive com a solidão, com seus 

sonhos e pensamentos, sua luta pela sobrevivência e a inabalável 

confiança na vida. Com um enredo tenso que prende o leitor na ponta 

da linha, é uma história dotada de profunda mensagem de fé no homem 

e em sua capacidade de superar as limitações a que a vida o submete. 

813 | H487v | Cód. Livro: 14050 

 

OS SOFRIMENTOS DO JOVEM WERTHER 

'Os Sofrimentos do Jovem Werther' é um romance epistolar, publicado 

pela primeira vez em 1774, que teve um sucesso enorme e imediato 

por toda a Europa. Trazia novidades surpreendentes para a época.. 

Werther, completamente imbuído do realismo poético, nos permite 

entrar na intimidade do mundo burguês alemão. 

833 | G611s | Cód. Livro: 19925 

 



SER COMO O RIO QUE FLUI 

Relatos sobre vida e morte, destino e escolha, amores perdidos e 

reencontrados. Às vezes engraçadas, às vezes sérias, as narrativas 

revelam paixão e alegria de viver e ver o mundo. Em uma das histórias, 

exemplar, a avó usa um lápis para explicar ao neto as qualidades do 

homem e a responsabilidade de viver deixando suas marcas por onde 

passa. 

869.91 | P324s | Cód. Livro: 20014 

 

YKAMIABAS: FILHAS DA LUA, MULHERES DA TERRA 

UMA ESTUDANTE de História recebe um muyrakytã como presente, 

vindo de um país situado entre a Europa e a Ásia, sem se dar conta 

que, a partir daí, será levada a investigar o mistério que envolve sua 

própria existência.  

869.93 | M628y | Cód. Livro: 19924 

 

 

 

A ESCRAVA ISAURA 

Isaura é uma escrava, filha de negra com branco, de pele alva como 

o marfim das teclas do piano. Com uma educação exemplar, graças a 

sua patroa, adquiriu de forma brilhante os modos e a cultura de uma 

dama. A vida de Isaura muda completamente quando sua patroa 

morre, fazendo com que ela passe por tratamentos incomuns e 

maus-tratos.  

869.93 | G963e | Cód Livro: 19850 

 

GEOGRAFIA GERAL 

O conteúdo deste livro, que inclui dados do Censo 2000, foi 

cuidadosamente selecionado para ajudar o professor nessa tarefa, 

apresentando conceitos e informações sobre a realidade brasileira.  

910 | M196g | 8007 

 



CRONISTAS DO DESCOBRIMENTO 

O livro reúne textos de onze autores do século XVI, apresentando um 

panorama abrangente dos primeiros contatos dos europeus com o 

território brasileiro e com os povos indígenas. Começando pela carta 

de Pero Vaz de Caminha, a coletânea traz, entre outros, trechos de 

obras de Hans Staden, Jean de Léry, Anchieta, Manuel da Nóbrega e 

Pero de Magalhães Gândavo. 

981 | C957 | Cód. Livro: 19877 

 

GETÚLIO VARGAS E SUA ÉPOCA 

Getúlio Vargas, foi uma das mais importantes figuras políticas do 

Brasil. Revolucionário, golpista, nacionalista, líder de massas, chefe do 

Estado Novo, sua presença parece inexplicável sem uma análise mais 

cuidadosa. Por isso, autores fizeram um travalho, que, escrito em 

linguagem simples, nos dá uma visão coerente e apaixonada do grande 

estadista brasileiro. 

981.061 | F224g | Cód. Livro: 19931 

 

BREVE HISTÓRIA DA AMAZÔNIA  

'Breve História da Amazônia', de Márcio Souza, é um relato que vai das 

culturas primitivas da região, passa pelo desatino da Transamazônica 

durante o regime militar e alcança as atuais polêmicas ambientais. 

981.1 | S719b | Cód. Livro: 19956 

 

 

 

 

 

 

 

 


