
 



COMO FAZER MONOGRAFIA NA PRÁTICA 

Neste livro, os autores propõem o desenvolvimento simultâneo de 

todas as etapas da monografia e a exploração das novas possibilidades 

de pesquisa abertas pela Internet, relacionadas não só à definição do 

tema e ao levantamento de dados, mas também à disseminação dos 

resultados obtidos após a conclusão do trabalho. 
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 APRENDENDO A PESQUISAR 

O livro é voltado para treinar os aspectos metodológicos da pesquisa e 

que atenda a necessidade das publicações. 

001.42 | A654 | Cód. Livro: 20235 

 

 

 

 PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

O autor propõe um conjunto de referências que permitem ao leitor 

posicionar-se nos debates, compreender os fundamentos 

epistemológicos, morfológicos e técnicos da pesquisa e limites de cada 

tipo de investigação. 

001.42 | C532p | Cód. Livro: 20291 

 

 

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS DE CIÊNCIAS PARA O ENSINO 

MÉDIO,TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

O intuito deste livro é propor algumas estratégias metodológicas para 

o ensino de Ciências Exatas (Biologia, Física, Matemática e Química), 

através de materiais alternativos e de simples aquisição, bem como a 

utilização de softwares e outras sugestões no uso da tecnologia. 

001.42 | M593m | Cód. Livro: 20214 

 



PESQUISAR NO LABIRINTO 

Dar respostas às perguntas mais fundamentais feitas por quem se 

decide a assumir o desafio de uma pesquisa em nível de doutorado. 

001.42 | P471p | Cód. Livro: 20292 

 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este livro aborda assuntos relacionados à metodologia da pesquisa. 

001.43 | B228m | Cód. Livro: 20491 

 

 

 

 

PROJETOS E PRODUÇÃO TEXTUAL APLICADA À PESQUISA 

Este livro aborda assuntos referentes a produção textual aplicada à 

pesquisa. 

001.43 | T759p | Cód. Livro: 20497 

 

 

 

 INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E DESIGN DE SOFTWARE 

A proposta deste livro é apresentar a plataforma em um nível de 

detalhamento não encontrado em nenhum outro no mercado, desde a 

descrição do bytecode e da JVM até a possibilidade de utilização de 

outras linguagens. Também são revistos conceitos importantes de 

orientação a objetos, entre eles, herança, encapsulamento, uso de 

interfaces, domain driven design, injeção de dependências e más 

práticas.  

005.133 | I61i | Cód. Livro: 20218 

 



UML 2.5 

Destinado a profissionais e estudantes que desejam ingressar e 

aprofundar-se no mundo da orientação a objetos, o livro traz uma 

abordagem prática e didática da linguagem UML 2.5, considerando 

também as novidades da versão. Adota a ferramenta Enterprise 

Architect 10 e apresenta passo a passo o projeto de um sistema de 

vendas, desde a análise do processo de negócio até a documentação. 

005.369 | L732u | Cód. Livro: 20231 

 

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS 

Os leitores deste livro irão obter um consistente conhecimento prático 

da estrutura global, dos conceitos e dos objetivos de sistemas de 

banco de dados, e também se familiarizarão com os princípios teóricos 

em que se baseia a elaboração de tais sistemas. 

005.74 | D232i | Cód. Livro: 20221 

 

 

SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS 

A obra apresenta os conceitos fundamentais do gerenciamento de 

banco de dados de uma maneira intuitiva e motivadora para os 

alunos, inclusive com um novo exemplo de banco de dados de uma 

universidade, que ilustra escolhas mais complexas de projeto.  

005.74 | S582s | Cód. Livro: 20223 

 

 

A FILOSOFIA E O FILOSOFAR 

A educação conta com o ensino com uma mediação fundamental. Por 

sua vez, ensino pressupõe igualmente materiais, recursos-didáticos 

capazes de atuar como mediadores da prática do conhecimento. É aí 

que se situam os livros, instrumentos privilegiados para esse mister. 

100 | G412f | Cód. Livro: 19929 

 

 



GRANDES PENSADORES EM PSICOLOGIA 

Combinando a história pessoal dos grandes pensadores com sua 

significativa contribuição para a disciplina, incluindo a remissiva para 

outros “pensadores”, ao longo do livro, o Autor apresenta uma obra 

vívida e envolvente que servirá de apoio ao ensino universitário e à 

aprendizagem de uma maneira agradável.  

150.9 | H296g | Cód. Livro: 20245 

 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO 

Este livro aborda assuntos relacionados à ética e responsabilidade 

social no serviço público. 

172.2 | B475e | Cód. Livro: 20498 

 

 

 

 FESTAS RELIGIOSAS - UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE MARIANA 

Este livro é resultado de 6 meses de pesquisa sobre as mais diversas 

festividades religiosas encontadas na cidade de Mariana, MG, com o 

apoio da UNESCO.  

291.36 | F368f | Cód. Livro: 20211 

 

 

 

O CIDADÃO DE PAPEL - A INFÂNCIA , A ADOLESCÊNCIA E OS DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL 

O jornalista Gilberto Dimenstein tinha em mente levar para a sala de 

aula a discussão da cidadania no nosso país. Foi assim que nasceu O 

cidadão de papel. Com a ajuda de textos sobre exemplos de cidadania 

e imagens impactantes, o autor apresenta aos jovens o Brasil de agora 

para formar os cidadãos de amanhã.  

301.1538 | D582c | Cód. Livro: 4128 

 



ENTRE-LUGARES: DIÁLOGOS PERTINENTES 

Este livro aborda assuntos relacionados às sociedades amazônicas e 

outras realidades contemporâneas. 

301.8113 | E61e | Cód. Livro: 20191 

 

 

 

NASCIDOS NA ERA DIGITAL 

O jornalista Gilberto Dimenstein tinha em mente levar para a sala de 

aula a discussão da cidadania no nosso país. Foi assim que nasceu O 

cidadão de papel. Com a ajuda de textos sobre exemplos de cidadania 

e imagens impactantes, o autor apresenta aos jovens o Brasil de agora 

para formar os cidadãos de amanhã.  

302.23 | P159n | Cód. Livro: 20258 

 

S. O. S. DINÂMICA DE GRUPO 

Diversas técnicas de dinâmicas de grupo que podem ser utilizadas por 

profissionais para dirigir uma reunião, conduzir um grupo de estudo 

ou ministrar um treinamento e ações essenciais, que garantem o êxito 

em eventos, além de ferramentas para dinamizar e tornar mais 

criativos os encontros profissionais e sociais, e todos os tipos de 

trabalhos com pessoas. 

302.3 | M637s | Cód. Livro: 15755 

 

O DESAFIO AMBIENTAL - 'Os Porquês da Desordem Mundial  

'Os Porquês da Desordem Mundial - Mestres Explicam a Globalização' 

disseca o fenômeno da globalização neoliberal e explica os pontos 

fundamentais das relações internacionais contemporâneas. São livros 

de consulta essencial e útil para aqueles que querem entender a 

globalização neoliberal, sejam estudantes, professores ou profissionais 

em geral.  

304.2 | P839d | Cód. Livro: 20295 

 



MEU MANIFESTO PELA TERRA  

A solução do mundo está em uma nova consciência ecológica, que 

entenda o massacre ambiental, seja na Amazônia ou na Rússia, como 

resultado de uma sucessão de equívocos, que vão da má distribuição 

de riquezas ao militarismo. Por tudo isso, paz, justiça social e respeito 

ao meio ambiente são os principais desafios que o século XXI impõe às 

lideranças mundiais. 

304.28 | G661m | Cód. Livro: 14919 

 

LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA  

O livro aponta para a diversidade de práticas letradas que conformam 

a realidade brasileira e confronta as grandes desigualdades existentes 

entre grupos: raça, classe, gênero, região, faixa etária, escolaridade, 

inserção profissional. Mostra também que a compreensão dessa 

complexidade e, principalmente, as possibilidades de mudanças nas 

práticas letradas dos sujeitos são reais. 

305.2350 | S719l | Cód. Livro: 20332 

 

PRECONCEITO CONTRA A ORIGEM GEOGRÁFICA E DE LUGAR 

Este livro quer contribuir para que possamos compreender e aceitar as 

diferenças que nos separam, entendendo-as como produto de 

percursos distintos que os grupos humanos fizeram na história. Revela 

como conflitos entre grupos políticos no Brasil ajudaram a criar 

estereótipos, e conhecer alguns capítulos de nossa história e a 

pluralidade de nossa cultura, ajudará a desconstruí-los.  

305.8 | A345p | Cód. Livro: 20294 

 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

A lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-

brasileira nas escolas. Esse fato foi considerado um importante passo 

pelos movimentos de luta dos negros em todo o país. Guia 

esclarecedor e abrangente, pensado e elaborado de forma didática 

tanto para professores quanto para alunos, este livro vem preencher 

justamente essa lacuna.  

306.089 | M435h | Cód. Livro: 20263 



O CARÁTER EDUCATIVO DO MOVIMENTO INDÍGENA BRASILEIRO 

O livro enfoca o movimento indígena brasileiro sob a ótica do caráter 

educativo, de modo que o movimento é narrado desde sua origem 

como um instrumento legítimo na defesa dos direitos indígenas e que, 

estruturado em seu processo de autoformarão, também serviu como 

mola para promover mudança no olhar da sociedade brasileira sobre 

os povos indígenas.  

306.0899 | M965c | Cód. Livro: 20301 

 

SOCIEDADE E O MUNDO DO TRABALHO 

Este livro aborda assuntos relacionados à sociedade e o mundo do 

trabalho. 

306.368 | A657s | Cód. Livro: 20483 

 

 

 

A JUVENTUDE VAI AO CINEMA 

Neste livro estão as mais diversas formas de ser, de estar e de se viver 

a juventude sob o olhar de vários cineastas, de diferentes países e 

épocas. A coletânea oferece elementos para melhor viver as relações 

entre educação e o cinema, aproximando a juventude das questões 

que afligem a sociedade. 

306.43 | J97 | Cód. Livro: 20216 

 

 

SAÚDE INDÍGENA: UMA INTRODUÇÃO AO TEMA 

Este livro integra a série Vias dos Saberes, desenvolvida pelo LACED 

La-boratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento / 

Museu Nacional  UFRJ. Saúde  Indígena:  uma  introdução  ao  tema,  

contribuindo para disseminar estudos e pesquisas sobre a diversidade 

dos povos indígenas no Brasil  contemporâneo, no âmbito de uma 

área dos direitos humanos  - a saúde. 

306.4610 | G234s | Cód. Livro: 20459 



CIDADANIA INDÍGENA, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESAFIOS DA 

SUSTENTABILIDADE NO ALTO RIO NEGRO 

Um estudo aprofundado da difícil situação dos povos indígenas do 

Médio e Alto Rio Negro, o autor analisa a anacrônica ausência de 

políticas públicas efetivas que tratem a questão indígena, levando a 

refletir quanto ao estado de abandono social desta parcela da 

população da Amazônia. 

320.6811 | S719c | Cód. Livro: 20248 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS 

(VOLUMES: I, II e III) 

Os livro são um lançamento da Câmara Municipal e do Instituto 

Memorial de Parintins e fazem parte do Projeto História e Memória 

desenvolvido pelo IMPIN no restauro e organização do acervo do 

legislativo da cidade. 

320.9811 | H673 | Cód. Livro: 20254/20253/20252 

 

 

DIREITOS HUMANOS: DIFERENTES CENÁRIOS, NOVAS PERSPECTIVAS 

Aborda temas selecionados que ajudam a pensar de que maneira 

alguns grupos se organizam para conquistar seus espaços e seus 

direitos em meio às tensões da sociedade contemporânea 

323.09 | D597 | Cód. Livro: 20346 

 

 

A INVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: UMA HISTÓRIA 

Este livro nos mostra, em suma, que a história dos direitos humanos, a 

despeito de seus momentos obscuros, sangrentos ou poucos 

honrosos, é uma bela e fascinante saga. 

323.09 | H939i | Cód. Livro: 20219 

 

 

 



DIREITOS HUMANOS E AS PRÁTICAS DE RACISMO 

Derivada da tese de doutorado em Sociologia defendida na 

Universidade de Brasília, em 2009, pelo autor, esta publicação traz 

uma análise detalhada dos processos e sentenças judiciais de 18 

capitais brasileiras resultantes de denúncias de racismo no Brasil, no 

período de 2005 a 2007.  

323.11 | S231d | Cód. Livro: 20233 

 

 

O LEGADO DO TESTAMENTO: A COMUNIDADE DE CASCA EM PERÍCIA 

Este livro é resultado do laudo emitido pela antropóloga Ilka 

Boaventura Leite e é importante contribuição para o conhecimento da 

tradição intelectual da produção de laudos, para a discussão crítica 

dessa prática antropológica e parar o debate de soluções viáveis de 

encaminhamentos de confrontos e interesse, no sentido de garantir os 

direitos das comunidades rurais negras às suas terras. 

323.4 | L533l | Cód. Livro: 20546 

 

HISTÓRIA DA CIDADANIA  

Este livro trata do processo histórico que levou a sociedade ocidental a 

conquistar direitos, assim como dos passos que faltam para integrar os 

que ainda não são cidadãos plenos. A obra começa com a pré-história 

da cidadania, analisa as bases da cidadania moderna, descreve sua 

expansão e, em seguida, traz a questão para o Brasil. História da 

Cidadania já surge como obra de referência. 

323.609 | H673 | Cód. Livro: 20268 

 

CIDADANIA NO BRASIL: O LONGO CAMINHO  

A obra é um guia sobre a longa jornada da democracia brasileira, 

desde os primeiros passos do Brasil independente, ainda monárquico, 

passando pela República, até os movimentos de rua recentes.  

323.6098 | C331c | Cód. Livro: 20267 

 



CIDADANIA, UM PROJETO EM CONSTRUÇÃO 

O livro aborda diversos temas vistos pelo ângulo de 10 autores 

diferentes, alguns temas são mais antigos, mas todos são 

fundamentais para o que hoje conhecemos como cidadania.  

323.6098 | C565 | Cód. Livro: 20247 

 

 

 

COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA NO LEGISLATIVO 

BRASILEIRO 

Reúnem-se neste livro cinco estudos relacionados a comunicação, 

informação e cidadania, produzidos pelos Grupos de Pesquisa e 

Extensão da Câmara dos Deputados. A finalidade da obra é ampliar o 

debate sobre a atuação do Legislativo no contexto social, temática 

ainda pouco visitada por pesquisas de natureza acadêmico-científica. 

328.81 | C331c | Cód. Livro: 20249 

 

CHINA HOJE - PROJETO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO E 

SOCIALISMO DE MERCADO 

Do pesquisador Elias Jabbour, com apresentação do professor Armen 

Mamigonian e prefácio de Domenico Losurdo, o livro faz uma 

abordagem que privilegia a visão do processo histórico fundamentada 

nos clássicos do materialismo histórico. 

330.951 | J11c | Cód. Livro: 20242 

 

DIALÉTICA DO CONCRETO 

Kosik analisa as mistificações 'da pseudoconcreticidade', que é o 

mundo da 'reificação', das aparências enganadoras, dos preconceitos, 

da 'práxis fetichizada'. 

335.4112 | K86d | Cód. Livro: 20539 

 

 

 



O UNIVERSO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 

Num período em que tanto se fala de energia, ambiente e 

desenvolvimento e sustentabilidade do planeta, o livro expõe de 

forma clara e objetiva, os detalhes da indústria do petróleo e o seu 

papel no panorama energético global até o momento atual  no futuro. 

338.2728 | G633u | Cód. Livro: 20289 

 

 

QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS, NOVOS FÁRMACOS E A 

MODERNA FARMACOGNOSIA 

Divididos em 11 capítulos, os assuntos deste livro versam sobre a 

importância dos produtos naturais na química medicinal moderna, a 

evolução da pesquisa fitomédica neste século e os novos métodos que 

são considerados decisivos para o progresso desta área. 

338.4766 | Q1q | Cód. Livro: 20193 

 

A Historia Das Coisas - da Natureza Ao Lixo, o Que Acontece Com 

Tudo Que Consumimos 

Revela, de maneira original e didática, como a economia mundial - 

orientada pelo consumo excessivo e baseada em combustíveis fósseis 

e substâncias tóxicas - está pondo em risco a vida no planeta e propõe 

soluções em nível governamental e individual. 

339.47| L579h | Cód. Livro: 20269 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 

340| B823e | Cód. Livro: 20155 

 

 

 

 



ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Os efeitos globais relativos aos grandes desmatamentos, a construções de 

enormes edificações como represas e o mau uso de diferentes tipos de 

energia entre outros fatores, vêm causando vários problemas ambientais, 

onde o homem já perdeu o controle, em todo o mundo, apesar de 

tentarem amenizar a situação, no entanto, não estão conseguindo esse 

objetivo. 

341.271| D228e | Cód. Livro: 14510 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MEIO AMBIENTE: BIODIVERSIDADE 

Contemplando atos internacionais, leis e outras normas, Roseli Ganem e 

Maurício Schneider abordam a temática da biodiversidade no Brasil. A obra 

pertence a uma coleção de 07 livros que reúne a legislação brasileira sobre 

meio ambiente. 

344.046 | L514L | Cód. Livro: 20161 

 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MEIO AMBIENTE: FUNDAMENTOS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Contemplando atos internacionais, leis e outras normas, Roseli Ganem e 

Maurício Schneider abordam a temática da biodiversidade no Brasil. A obra 

pertence a uma coleção de 07 livros que reúne a legislação brasileira sobre 

meio ambiente. 

344.046 | L514L | Cód. Livro: 20164 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MEIO AMBIENTE: DESENVOLVIMENTO 

URBANO E REGIONAL 

Este livro da Série Legislação, da Edições Câmara, traz o texto atualizado 

dos dispositivos constitucionais e legais que fundamentam a legislação 

sobre meio ambiente no Brasil. 

344.046 | L514L | Cód. Livro: 20165 

 

 



LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MEIO AMBIENTE: INSTRUMENTOS DA 

POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Este trabalho se propoe a estudar os aspectos gerais da Política Nacional 

do Meio Ambiente, que são o conceito, o objetivo, os princípios, os 

instrumentos e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

344.046 | L514L | Cód. Livro: 20160 

 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MEIO AMBIENTE: RECURSOS HÍDRICOS 

Com organização de Roseli Ganem e texto de Maurício Vianna, a 

publicação reúne leis, decretos e resoluções que dispõem sobre recursos 

hídricos no Brasil. A obra pertence a uma coleção de 07 livros que reúne 

a legislação brasileira sobre meio ambiente. 

344.046 | L514L | Cód. Livro: 20163 

 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MEIO AMBIENTE: CLIMA E 

ECOSSISTEMAS COSTEIROS E MARINHOS 

Este livro da Série Legislação, da Edições Câmara, traz o texto atualizado 

de atos internacionais, leis e decretos que dispõem sobre clima e 

ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil 

344.046 | L514L | Cód. Livro: 20162 

 

 

LDB: LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 

344.07 | L111l | Cód. Livro: 20154 

 

 



 LEI MARIA DA PENHA: LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, QUE 

DISPÕE SOBRE OS MECANISMOS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

Dispõe sobre os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

346.0134 | L525l | Cód. Livro: 20156 

 

 

AGROBIODIVERSIDADE E DIREITOS DOS AGRICULTORES 

O livro analisa os impactos sobre a agro biodiversidade produzidos pela 

Lei de Sementes e pela Lei de Proteção de Cultivares. 

346.044 | S231a | Cód. Livro: 20257 

 

 

 

A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES: ANÁLISE DE SUA FORMULAÇÃO E 

CONTEÚDO 

Este livro é uma versão atualizada da monografia apresentada pelo 

consultor legislativo José Cordeiro de Araújo sobre o tema. 

346.8104 | A658L | Cód. Livro: 20232 

 

 

 

CÓDIGO CIVIL: LEI Nº 10406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil 

brasileiro. Inclui os dispositivos correlatos presentes no Código de 

Processo Civil e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

Atualizado em 5/1/2017.  

347 | C111c | Cód. Livro: 20153 

 

 



POLÍTICAS SETORIAIS E MEIO AMBIENTE 

Essa publicação analisa a legislação ambiental brasileira sob o enfoque 

das políticas socioeconômicas setoriais. O objetivo é identificar as leis 

ambientais aplicáveis a cada setor, sua interação com a legislação 

específica do tema abordado e, na mediada do possível, o grau de 

internalização de critérios de sustentabilidade nos diversos setores.  

349.6 | P762p | Cód. Livro: 20192 

 

 

O LIVRO DOS CINCO ANÉIS  

Um guia de estratégia, considerado um clássico da literatura japonesa, 

quase um livro mítico. Atualmente esta obra é lida por empresários, 

estudantes, gerentes de marketing e todos os interessados em táticas 

para atingir o sucesso. 

355 | M985L | Cód. Livro: 20458 

 

POLÍTICAS DE PARTICIPAÇÃO E SAÚDE 

Esta obra reúne textos que problematizam as relações entre política, 

Estado e sociedade, com a perspectiva de ampliar o campo de 

problemas sobre a participação democrática e a saúde; traz também 

estudos sobre políticas de saúde, com o objetivo de ofertar 

contribuições metodológicas e exemplos de pesquisas que trabalharam 

a interface entre participação e saúde. 

362 | P762p | Cód. Livro: 20443 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO: ORGANIZANDO O SETOR 

O livro oferece dicas, de forma prática e direta, para os profissionais da 

área de segurança do trabalho recém-contratados. Orienta quanto as 

principais atividades e direciona a alguns conhecimentos a serem 

aprofundados. 

363.11 | S677s | Cód. Livro: 20157 

 

 



AVALIAÇÃO E PERÍCIA AMBIENTAL 

Este livro é composto de cinco capítulos - Agentes e processos de 

interferências, degradação e dano ambiental; Licenciamento ambiental 

brasileiro no contexto da avaliação de impactos ambientais; Diagnose 

dos sistemas ambientais - métodos e indicadores; Perícia ambiental em 

ações civis públicas; subsídios para a avaliação econômica de impactos 

ambientais. 

363.7 | M152a | Cód. Livro: 20490 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM COM TECNOLOGIA: EXPERIÊNCIAS 

PRÁTICAS EM SALA DE AULA 

As experiências relatadas neste livro foram frutos de um planejamento 

de ensino meticuloso, realizado por alunos do Mestrado Profissional 

em Ensino Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas nas disciplinas “Ensino e Tecnologias da 

Informação e Comunicação” e “Aplicações da Tecnologia no Ensino”. 

370.1 | E56e | Cód. Livro: 20158 

 

ABORDAGENS DIDÁCTICAS DA INTERDISCIPLINARIDADE: 

HORIZONTES PEDAGÓGICOS 

Esta obra, resultado da investigação efetuada no Centre Interface das 

faculdades de Namur, desenvolve uma reflexão epistemológica 

esclarecendo as atividades interdisciplinares, uma metodologia 

específica para a prática da integração dos saberes. 

370.1 | M224a | Cód. Livro: 20293 

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO 

Esta obra, resultado da investigação efetuada no Centre Interface das 

faculdades de Namur, desenvolve uma reflexão epistemológica 

esclarecendo as atividades interdisciplinares, uma metodologia 

específica para a prática da integração dos saberes. 

370.1 | N778i | Cód. Livro: 20499 

 



PODERES INSTÁVEIS EM EDUCAÇÃO: ARTES MÉDICAS 

Este livro propõe ao leitor realizar um percurso esclarecedor e 

inquietante por algumas das inseguranças, contradições, esperanças e 

desencantos que afetam os sistemas educativos, as práticas escolares 

e os agentes da educação nestes tempos de complexas mudanças 

sociais, políticas e culturais. 

370.11 | S123p | Cód. Livro: 20383 

 

NOVOS TEMPOS, NOVAS ENGRENAGENS 

O livro mostra que suas principais atividades econômicas funcionam 

cada vez mais no ritmo das fábricas – a ordem é produzir mais a um 

custo ainda mais baixo. Foi assim que a cidade passou a comandar a 

economia e influenciar a vida dos habitantes do campo.  

370.115 | C331n | Cód. Livro: 20360 

 

 

TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Este livro aborda a Educação do Campo. Observam as autoras que em 

nosso caminhar, adentramos os campos dos desafios e plantamos 

resistências, persistências, esperanças e superações. 

370.115 | T323 | Cód. Livro: 20313 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Esta obra aborda as concepções sobre meio ambiente e variadas 

interfaces ambientais. Destaca ainda, Educação ambiental, a cidadania 

e a sustentabilidade. 

370.115 | V175e | Cód. Livro: 20313 

 

 

 



 

DO GIZ À AFETIVIDADE: A TRAMA E O DRAMA DA INTELIGÊNCIA 

MULTIFOCAL 

O livro é uma discussão que tenta abordar vários contextos que norteiam o 

ensino. Busca percorrer alguns dos caminhos do mundo educacional, que 

perpassam pela visão biológica do aprendizado relacionado à inteligência 

multifocal até a afetividade como ferramenta apoiadora do processo de 

ensino e aprendizagem. 

370.152 | D631g | Cód. Livro: 20486 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM 

As autoras Elisabete da Assunção José e Maria Teresa Coelho abordam 

dificuldades especificando-os nos mais variados âmbitos: o da linguagem, 

envolvendo a fala, a leitura, a escrita e a aritmética; o da psicomotricidade, 

explorando seus tipos de distúrbios; o da saúde física, com foco na visão e 

audição; e o do comportamento, mostrando suas características, fatores e 

problemas, medo, timidez etc.  

370.1523 | J83p | Cód. Livro: 20243 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Aborda os processos de ensinar e de aprender em meio a relações ético-

raciais, assim como a relação que envolve as questões da população negra o 

Brasil. 

370.19 | R382 | Cód. Livro: 20266 

 

 

 

SOFTWARE EDUCACIONAL  

O livro traz assuntos relacionados a educação e informática no que se 

refere a software educacional. 

370.285 | E79s | Cód. Livro: 20482 

 



 

 

SOFTWARE DE AUTORIA E MULTIMÍDIA 

O livro traz assuntos relacionados a educação e informática no que se 

refere a software de autoria e multimídia. 

370.19 | S586s | Cód. Livro: 19543 

 

 

 

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS PROFESSORES E DAS SITUAÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

A partir da observação de aulas reais, a autora apresenta uma investigação 

sobre as diversas variáveis da articulação do processo de ensino-

aprendizagem e propõe instrumentos heurísticos que podem ser úteis aos 

professores e aos formadores para analisarem práticas e situações 

pedagógicas e reconstituírem, assim, o funcionamento pedagógico. 

370.7 | A466a | Cód. Livro: 20384 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA COMPETENTE 

O livro ajuda o professor a melhorar ainda mais o seu desempenho em sala 

de aula de forma simples- sendo mais específico, utilizando técnicas 

projetivas, empregando os métodos de raciocínio, despertando e 

mantendo a atenção dos alunos, lidando com a indisciplina, entre outros. 

370.7 | A985p | Cód. Livro: 20513 

 

 

O NEGRO NO BRASIL: TRAJETÓRIAS E LUTAS EM DEZ AULAS DE HISTÓRIA 

Reconta em textos de fácil leitura, a história brasileira a partir de 

referências inovadoras: as lutas pela liberdade, a construção de 

identidades e o ativismo político. 

370.981 | N393 | Cód. Livro: 20304 



A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS FORMADORES DE PROFESSORES 

No livro estão reunidos onze trabalhos de importantes especialistas 

originários de três países francófonos: Bélgica, França e Suíça. Os 

trabalhos surgiram como resultado da articulação das pesquisas 

empíricas e reflexões teóricas produzidas pelos autores, sobre as 

questões que envolvem a profissionalização, a identidade e o papel dos 

sujeitos responsáveis pela formação dos professores. 

370.981 | N393 | Cód. Livro: 20304 

 

CAMINHOS PARA A DOCÊNCIA: O PIBID EM FOCO 

No livro estão reunidos onze trabalhos de importantes especialistas 

originários de três países francófonos: Bélgica, França e Suíça. Os 

trabalhos surgiram como resultado da articulação das pesquisas 

empíricas e reflexões teóricas produzidas pelos autores, sobre as 

questões que envolvem a profissionalização, a identidade e o papel dos 

sujeitos responsáveis pela formação dos professores. 

371.1 | C183 | Cód. Livro: 20545 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL: 

DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO E ENSINO 

Este livro traz para os professores a realidade de alguns dos mais 

relevantes temas da Educação Profissional. 

371.13 | F692 | Cód. Livro: 20244 

 

 

 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Este livro traz assuntos relacionados ao planejamento participativo e 

projeto político pedagógico. 

371.2 | P699p | Cód. Livro: 20500 

 

 



EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Este livro traz assuntos relacionados à educação inclusiva. 

371.3 | D144e | Cód. Livro: 20495/20493 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Este livro traz assuntos relacionados à educação inclusiva.  

371.3 | L732e | Cód. Livro: 20493 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: METODOLOGIAS E 

PRÁTICAS DO INSTITUTO RODRIGO MENDES 

O livro reúne a experiência do Instituto Rodrigo Mendes com o ensino 

de artes visuais para públicos heterogêneos (diferentes origens sociais, 

culturais, características físicas e cognitivas) e formação de educadores 

sobre o tema da exclusão/inclusão. 

371.3 | M537a | Cód. Livro: 20271 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM COM TECNOLOGIA: EXPERIÊNCIAS 

PRÁTICAS EM SALA DE AULA 

As experiências relatadas neste livro foram frutos de um planejamento 

de ensino meticuloso, realizado por alunos do Mestrado Profissional 

em Ensino Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas nas disciplinas “Ensino e Tecnologias da 

Informação e Comunicação” e “Aplicações da Tecnologia no Ensino”. 

371.33 | E56e | Cód. Livro: 20361 

 



INTERNET NA GESTÃO DE PESSOAS 

Este livro traz assuntos relacionados à utilização da internet na 

gestão de pessoas.  

371.334 | I61 | Cód. Livro: 20501 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES NA REDE 

E-TEC BRASIL 

Esta obra aborda os seguintes temas: educação profissional e 

tecnológica; problematização: da leitura da realidade às proposições; 

formação continuada no âmbito do sistema da formação profissional 

técnica e tecnológica e proposições e realizações de Grupo de 

pesquisa. 

371.35 | F723f | Cód. Livro: 20531 

 

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA REDE E-TEC BRASIL 

Esta obra retrata a visão geral sobre a Rede e-Tec e a educação 

profissional por EaD.  

371.35 | G393g| Cód. Livro: 20521 

 

 

 

PROEJA DIMENSÕES CURRICULARES NA REDE E-TEC BRASIL 

Esta obra faz parte da Coleção Gestão e Docência em EaD na Rede e-

Tec Brasil. Este volume trata do PROJEA dimensões curriculares na 

Rede E-Tec Brasil, abordando os seguintes temas: O POREJA por meio 

da EaD; organização curricular  e metodológica; Concepção de 

integração da formação geral e a profissional nos cursos PROEJA. 

371.35 | L163p | Cód. Livro: 20529 



                                                                                                                       

MATERIAL DIDÁTICO: CONSTRUINDO REFERÊNCIAS NA REDE E-TEC 

BRASIL 

Esta obra faz parte da Coleção Gestão e Docência em EaD na Rede e-

Tec Brasil. Este volume trata do PROJEA dimensões curriculares na 

Rede E-Tec Brasil, abordando os seguintes temas: a modalidade de 

Educação à Distância na Rede de Formação Profissional Tecnológica; 

material didático para os cursos da Rede E-Tec Brasil. 

371.35 | M425m | Cód. Livro: 20530 

 

O PROcESSO DE GESTÃO INSTITUCIONAL NA REDE E-TEC BRASIL 

upo de Pesquisa em Gestão Institucional (GPGI) apresenta sugestões 

gerais para as principais questões da gestão institucional, 

especialmente no que se refere: a inexistência de um sistema que 

garanta efetiva comunicação entre as diferentes dimensões de gestão; 

a gestão de pessoas; da definição de funções e a dimensão da gestão 

financeira.  

371.35 | O11p | Cód. Livro: 20520 

 

POLO DE APOIO PRESENCIAL: TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA NA 

REDE E-TEC BRASIL 

Esta obra faz parte da Coleção Gestão e Docência em EaD na Rede e-

Tec Brasil. Este volume trata do Polo de apoio presencial: tecnologia e 

infraestrutura. 

371.35 | P778p | Cód. Livro: 20522 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO PROTOCOLO DE REFERÊNCIA NA 

REDE E-TEC BRASIL 

Este volume trata do Projeto pedagógico de curso protocolo de 

referência na Rede e-Tec Brasil, abordando os seguintes temas: O PPC 

Proejto Pedagógico de Curso e o Projeto Político Pedagógico 

Institucional. 

371.35 | P962p | Cód. Livro: 20532 



SAAS: UM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

CURSOS PARA SUPORTE À GESTÃO E DOCÊNCIA NA REDE E-TEC 

BRASIL 

Esta obra faz parte da Coleção Gestão e Docência em EaD na Rede e-

Tec Brasil. Este volume trata do Polo de apoio presencial: tecnologia e 

infraestrutura. 

371.35 | S112s| Cód. Livro: 20527 

 

 

DIÁLOGOS COM O MUNDO JUVENIL: SUBSÍDIOS PARA EDUCADORES 

O livro oferece uma reflexão sobre o que é a juventude do ponto de 

vista social e histórico. 

371.8 | C827d | Cód. Livro: 20256 

 

 

 

POVOS INDÍGENAS E EDUCAÇÃO 

Este grupo de autores se propõe a apresentar e a discutir temas 

importantes e atuais sobre a a vida e a cultura dos indígenas e sobre 

experiências de organização da educação escolar indígena em algumas 

regiões do Brasil, cujo teor é o respeito às culturas e os projetos de 

vida desses povos.  

371.8298 | P739 | Cód. Livro: 20303 

 

CADERNO PEDAGÓGICO: CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ACESSÍVEIS 

Este livro procura registrar uma pequena parte das experiências e 

vivências desenvolvidas pelos cursistas ao longo de tantas edições já 

realizadas do curso de formação, buscando não só divulgar o que foi 

realizado, mas principalmente mostrar o que é possível fazer para 

melhorar a capacidade do docentes. 

371.9 | C122c | Cód. Livro: 18396 

 



O DESAFIO DAS DIFERENÇAS NAS ESCOLAS 

Os textos que compõem este livro foram inicialmente produzidos para 

respaldar uma série de emissões do Programa 'Salto para o Futuro' da 

TV Educativa do Ministério da Educação, que tratou da inclusão escolar 

nos níveis básico e superior de ensino. 

371.9 | D441 | Cód. Livro: 20308 

 

 

POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM 

O livro coloca em relevância a aprendizagem escolar, em análises 

reflexivas e propositivas. 

371.9 | P856 | Cód. Livro: 20237 

 

 

 

SABERES E PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO DE SUJEITOS E ESPAÇOS 

SOCIAIS 

A partir de textos que congregam experiências de projeto, pesquisa e 

docência, a noção de identidade social é desenvolvida em conexão 

com a questão do espaço, é base fundamental para compreender o 

"lugar" do sujeito e as variadas nuances que identificam e constroem 

o imaginário social. 

372.891 | S115s | Cód. Livro: 20190 

 

PROEJA E EDUCAÇÃO PÓS-CRÍTICA 

Este livro traz assuntos relacionados à educação de jovens e adultos. 

374 | L732p| Cód. Livro: 20492 

 

 

 

 



REFLETINDO SOBRE PROEJA: PRODUÇÕES DE PORTO ALEGRE 

Este livro traz assuntos relacionados à educação de jovens e adultos a 

partir do projeto desenvolvido PROEJA, em Porto Alegre. 

374 | R281 | Cód. Livro: 19556 

 

 

 

REFLETINDO SOBRE  

PROEJA: PRODUÇÕES DE JÚLIO DE CASTILHOS 

Este livro traz assuntos relacionados à educação de jovens e adultos a 

partir do projeto desenvolvido PROEJA, em Júlio de Castilhos. 

374 | R281 | Cód. Livro: 19558 

 

 

 

O TRABALHO DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO 

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 

O livro orienta a organização e a execução de um projeto de atividades 

com estudantes da Educação Básica. As discussões e propostas foram 

desenvolvidas com base na prática pedagógica realizadas pelos 

autores no âmbito da EJA. 

374 | T758 | Cód. Livro: 20299 

 

 

FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

Este livro aborda os Fundamentos sócio antropológicos da educação 

de jovens e adultos. 

374.001 | F981 | Cód. Livro: 20502 

 

                                                                       EDUCAÇÃO DE JOVENS E 



ADULTOS: PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA 

Este livro é destinado a professores atuantes na educação formal e não 

formal, educadores sociais, estudantes de pedagogia, licenciaturas e 

demais áreas de conhecimento. 

374.1 | C255e| Cód. Livro: 20259 

 

 

 

EJA: CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO FORMAL E OS DESAFIOS 

PARA A INCLUSÃO SOCIAL 

Este livro traz uma reflexão sobre a questão educacional, diretamente 

relacionada às desigualdades socioeconômicas tão latentes no país. 

374.1 | C346e| Cód. Livro: 14693 

 

 

PROJETOS DE APRENDIZAGEM APLICADOS À EJA 

Este livro aborda projetos de aprendizagem aplicados à EJA. 

374.1 | C574p| Cód. Livro: 20496 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER: EM TRÊS ARTIGOS QUE SE 

COMPLETAM 

O livro de Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, constituído por  

três artigos que se completam,  é apresentado  em uma palestra sobre 

a alfabetização de adultos e de bibliotecas populares, onde o autor 

trás a temática da leitura, discutindo sua importância, como ela deve 

ser e de que forma ela se dar no processo da alfabetização. 

374.1 | F862i| Cód. Livro: 20460 

 



 

PENSANDO A EDUCAÇÃO KAINGANG 

Este livro aborda questões relacionadas a educação na tribo indígena 

Kaingang. 

374.1 | F862i| Cód. Livro: 20460 

 

 

 

ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Este livro aborda questões relacionadas à Estrutura da educação 

básica, EJA e educação profissional. 

374.1 | M433e| Cód. Livro: 20494 

 

 

 

FUNDAMENTOS PSICOSSOCIAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Este livro aborda questões relacionadas aos fundamentos 

psicossociais da educação de jovens e adultos. 

374.1 | O48f | Cód. Livro: 20488 

 

 

 

PROEJA QUILOMBOLA 

Este livro aborda os registros e as experiências adquiridas no proeja 

quilombola e faz parte da série Cadernos Proeja II - Especialização Rio 

Grande do Sul. 

374.1 | P962 | Cód. Livro: 20506 

 



REFLETINDO SOBRE PROEJA: PRODUÇÕES DE BENTO GONÇALVES 

Este livro aborda os registros e as experiências adquiridas no proeja 

quilombola e faz parte da série Cadernos Proeja II - Especialização Rio 

Grande do Sul. 

374.1 | P962 | Cód. Livro: 20506 

 

 

JUVENTUDE NEGRA NA EJA: O DIREITO À DIFERENÇA 

O livro tem o objetivo de fazer o leitor refletir sobre o sujeito jovem na 

sua relação com a escola para além de sua condição de aluno. 

374.1 | S586j | Cód. Livro: 20260 

 

 

 

DIÁLOGOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Neste livro estão compilados diferentes formas de diálogos que 

podem ser introduzidos aos alunos do EJA. 

374.981 | D536 | Cód. Livro: 20236 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A EDUCAÇÃO AO LONGO DA 

VIDA 

A obra lhe convida a refletir sobre os desafios enfrentados por 

educandos e educadores para consolidar uma educação que atenda às 

múltiplas necessidades de aprendizagem, de forma autônoma e 

compromissada com a transformação da realidade. 

374.981 | P324e| Cód. Livro: 20215 

 



CAMINHANDO SOBRE FRONTEIRAS: O PAPEL DE EDUCAÇÃO NA VIDA 

DE ADULTOS MIGRANTES 

O trânsito entre a metrópole e o sertão é o fio condutor das reflexões 

do autor sobre os papéis da educação na participação de migrantes 

pouco letrados na sociedade urbana. Ao mesmo tempo, 

Frochtengarten analisa os impactos gerados por essa condição de 

educador em seu próprio olhar sobre o mundo familiar. 

374.9816 | P324e| Cód. Livro: 20264 

 

EXPERIÊNCIAS CURRICULARES: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE TEORIA 

E PRÁTICA 

Esta obra procura explicitar uma perspectiva inovadora no modo de 

pensar currículo. Especialmente porque estabelece uma ponte entre o 

currículo, a cultura, a identidade, interculturalidade e um projeto de 

formação de professores centrado na pedagogia de projetos. 

375.006 | P324e| Cód. Livro: 12671 

 

 

METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 

Esta obra procura explicitar uma perspectiva sobre metodologia do 

ensino superior. 

378.1 | P659m| Cód. Livro: 20489 

 

 

 

A UNIVERSIDADE VIRTUAL E GLOBAL 

Trata do impacto real e possível das novas tecnologias da era da 

globalização nas velhas instituições e metodologias de ensino superior. 

378.4 | T565u | Cód. Livro: 20217 

 

 



POLÍTICA EDUCACIONAL 

Esta obra trata das reformas de ensino, modernização administrada, 

aborda ainda sobre os arautos da reforma e a reforma como política 

educacional. 

379 | S558p| Cód. Livro: 20481 

 

 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

A gestão pública tem se constituído nos últimos tempos em um dos 

principais temas de debate entre os trabalhadores do setor público e 

suas associações e entidades de classe. 

379.1 | M917p| Cód. Livro: 14695 

 

 

 

ESTUDOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NA AMAZÔNIA: O GUIA DO 

DESENVOLVERDOR 

Focam as necessidades, logísticas para ligar  o norte  à região do 

Caribe e, consequentemente aos mercados do hemisfério norte. 

388.9811 | E79e| Cód. Livro: 12820 

 

 

FOLCLORE BRASILEIRO 

O livro aborda questões relacionadas ao folclore brasileiro. 

398.0981 | E79e| Cód. Livro: 20544 

 

 

 

 



TERRA GRÁVIDA 

A obra reúne narrações de sete grupos indígenas de Rondônia - 

Macurap, Jabuti, Aruá, Arikapu, Ajuru, Kanoé, Tupari - que habitam a 

fronteira do Brasil com a Bolívia. Cada povo narra suas tradições e 

mostra as explicações da criação do mundo, a morte e a vida surgem 

nas histórias transmitidas oralmente há gerações. Pela primeira vez, as 

lendas e os mitos dos grupos são escritas em português. 

398.2098 | E79e| Cód. Livro: 20324 

 

SEMÂNTICA NO (CON)TEXTO 

Esta obra mostra as estratégias para o desenvolvimento e renovação 

que contribuem para a aplicação da Língua Portuguesa principalmente 

na modalidade escrita. 

401.43 | P434s | Cód. Livro: 13608 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: CAMINHOS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS 

ADICIONAIS 

O livro tem como principal proposta atender a lacuna metodológica e 

de qualificação profissional existente no processo de aprendizagem de 

línguas adicionais no contexto amazônico. 

407 | I35i | Cód. Livro: 20210 

 

 

MATERIAL DE APOIO PARA O APRENDIZADO DE LIBRAS 

Para que o aluno alcance um nível razoável em seu desempenho 

comunicativo, precisará ter o desejo e a oportunidade de se 

comunicar em LIBRAS. As orientações metodológicas e os princípios 

gerais, que nortearão o ensino e a aprendizagem dessa língua, 

encontram-se nesta obra.  

419 | F475m | Cód. Livro: 20262 

 

 



LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: QUE LIVRO É ESTE? DISCURSOS DE 

PRODUTORES E USUÁRIOS 

O livro apresenta uma pesquisa sólida e muito atual, e lança 

questionamentos relevantes para estudos e debates na áerea de 

ensino de inglês. 

420.7 | S586L | Cód. Livro: 20220 

 

 

LIÇÕES DE TEXTO: LEITURA E REDAÇÃO 

Esta obra apresenta uma proposta de ensino de texto para ser 

realizada de forma produtiva dentro do espaço da escolar, 

desenvolvendo lições a partir de questões teóricas, introduzidas por 

meio de leitura de textos e replicadas. 

469.507 | S267L | Cód. Livro: 20480 

 

 

BILHÕES E BILHÕES: REFLEXÕES SOBRE A VIDA E A MORTE NA 

VIRADA 

Último livro escrito por Carl Sagan - e publicado postumamente por 

Ann Druyan, sua mulher e colaboradora, Bilhões e bilhões traz 

dezenove artigos dedicados a temas variados. Une-os o fio da 

racionalidade no exame das coisas do mundo. 

500 | S129b | Cód. Livro: 13903 

 

OS FUNDAMENTOS DA FÍSICA – VOL. I 

O Volume 1 desta coleção trata de assuntos relacionados a Mecânica 

(dividido em 3 partes). 

530.7 | R166f | Cód. Livro: 18133, 18136, 18135, 18134 

 

 

 

 



OS FUNDAMENTOS DA FÍSICA - VOL. II 

O Volume 2 desta coleção trata de assuntos relacionados a 

Termologia, óptica e ondas (dividido em 3 partes). 

530.7 | R166f | Cód. Livro: 18153, 18150, 18151, 18152 

  

 

 

HISTÓRIA DA FÍSICA MODERNA 

o autor privilegia a física teórica, a mecânica - da mecânica clássica à 

mecânica quântica - a relatividade e o Big Bang, a física nuclear e a 

física das partículas; um pequeno capítulo final trata do estranho 

atractivo e da teoria do caos. A obra se esforça por colocar cada 

descoberta teórica ou experimental no seu lugar por referência à 

grande história, à ideologia e às perturbações envolventes. 

539 | B586h | Cód. Livro: 20240 

 

FUNDAMENTOS DA CROMATOGRAFIA A LIQUIDO DE ALTO 

DESEMPENHO: HPLC 

É destinado a químicos, engenheiros, técnicos e estudantes graduados 

em química que trabalham ou que se intreressam por este método de 

análise instrumental. 

543.089 | C576f | Cód. Livro: 5876 

 

 

 QUIMICA ORGÂNICA – VOL. I  

Este livro foi escrito de forma clara e legível, com a preocupação 

básica de mostrar a beleza e a lógica da "Química Orgânica", tornando 

um assunto considerado complexo algo simples de ser entendido 

pelos leitores. 

547 | M111q | Cód. Livro: 17128 

 

 



INTRODUÇÃO A ESPECTROSCOPIA 

Este é um livro de espectroscopia voltado para estudantes de química 

orgânica. Seu objetivo não é apenas ensinar a interpretar espectros, 

mas também apresentar conceitos teóricos básicos. Os autores 

tentaram focar nos aspectos importantes de cada técnica 

espectroscópica sem insistir excessivamente em teorias ou em 

análises matemáticas complexas. 

547.3 | A00a | Cód. Livro: 18482 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS DA EXPLORAÇÃO DE AREIA NA MICROBACIA 

DO IGARAPÉ DO MARIANO NO MUNICÍPIO DE MANAUS-AM  

A microbacia do Igarapé do Mariano é área de transição do urbano 

para o rural e um dos formadores pela margem esquerda da bacia do 

Tarumã-Açu, a obra traz aos leitores a oportunidade de conhecer 

como os impactos ambientais vêm ocorrendo nessa área devido a 

exploração de areia, analisa também a atuação do Poder Público no 

controle e fiscalização da exploração dessa substância mineral.  

553.6281 | S586i | Cód. Livro: 20246 

 

QUÍMICA DAS SENSAÇÕES 

Utilizamos analgésicos e anestésicos, ingerimos açúcares e adoçantes 

e, normalmente, não entendemos como essas substâncias agem em 

nosso organismo. Entender tudo isso é interessante, complexo e 

desafiador. O livro traz conceitos da química aparecem entrelaçados 

com os da física, da medicina, da psicologia e da filosofia. 

612.8 | R437q | Cód. Livro: 13969 

PLANTAS MEDICINAIS SOB A ÓTICA DA MODERNA QUÍMICA 

MEDICINAL 

Breve análise histórica da química de plantas medicinais: sua 

importância na atual concepção de fármaco segundo os paradigmas 

ocidental e oriental; Modernos métodos de estudo de plantas 

medicinais; Fármacos, fitofármacos e fitoterápicos; Biotecnologia e 

plantas medicinais; Propriedades biológicas resultantes da interação 

com micróbios, insetos e outras plantas. 

615.321 | Y94p | Cód. Livro: 7046 



 

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA 

Abrange teoria, projetos e experiências, as quais se adaptam 

facilmente aos laboratórios já existentes. Aborda equipamentos como 

Multitest, Osciloscópio e experiências utilizando Lei de Ohm, 

Geradores, Teoremas, Pontes, Regime DC e AC em capacitores e 

indutores, ceifadores, Zener transistores, amplificadores, Fontes etc. 

612.3 | C255L | Cód. Livro: 1511 

 

USINA DE ITAIPU: INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA ENTRE O BRASIL E O 

PARAGUAI 

Livro comemorativo dos 40 anos do Tratado de Itaipu. 

627.8 | S111u | Cód. Livro: 20537 

 

 

 

CASAS DE QUÍMICA PARA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Este obra aborda a temática sobre o tratamento de águas de 

abastecimento, envolvendo o tratamento propriamente dito, bem 

como o recebimento , armazenagem, preparo e dosagem dos produtos 

químicos utilizados. 

628.16 | V614c | Cód. Livro: 20455 

 

 

ELEVATÓRIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTOS 

Esta obra trata sobre o sistema público de saneamento, Aborda a 

utilização racional das bombas parafuso, o emprego de bombas 

centrífugas com a variação da velocidade, integração nas elevatórias 

de sistemas para trituração dos sólidos ou de automação operacional. 

628.2 | C919e | Cód. Livro: 20456 

 

 



GLOSSÁRIO DE FITOPATOLOGIA 

Esta obra reúne informações de forma concisa das pesquisas 

desenvolvidas nas diferentes áreas da fitopatologia e áreas 

complementares, em que são geradas novas tecnologias e/ou 

desenvolvidos novos instrumentos, com os quais surgem novas 

nomenclaturas, conceitos e definições. 

632.030 | G563 | Cód. Livro: 20364 

 

 

ALIMENTOS ORGÂNICOS: AMPLIANDO OS CONCEITOS DE SAÚDE 

HUMANA 

Partindo de uma comparação entre dados históricos e 

contemporâneos sobre a produção agropecuária em várias regiões do 

mundo, o livro abre um debate sobre os benefícios de alimentos 

cultivados naturalmente, não só para quem os põe na mesa, mas 

também para quem os produz. 

641.302 | A994a | Cód. Livro: 20296 

 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

A obra é composta por 10 capítulos que trazem uma sequência 

encadeada de temas, o que torna possível uma maior vivência da 

Psicologia na organização. 

658.3 | R333p | Cód. Livro: 20241 

 

 

MARKETING 3.0: AS FORÇAS QUE ESTÃO DEFININDO O NOVO 

MARKETING 

O livro mostra como demonstrar sua relevância nessa comunidade 

global interconectada, oferecendo um guia ímpar para o sucesso do 

marketing. 

658.8 | K87m | Cód. Livro: 20239 

 

 



PSICODINÂMICA DAS CORES EM COMUNICAÇÃO 

Com uma linguagem sóbria e simples de fácil entendimento, revestida 

de rigor científico, trazendo inovações relacionada a matéria em 

questão, com o objetivo de  demonstrar logicamente o processo de 

comunicação visual. 

659.1 | F224p | Cód. Livro: 7480 

 

EMBALAGENS PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR 

Este livro destina-se a todos quantos se interessam pelos problemas 

ligados à indústria de embalagem nas suas mais diversas vertentes, 

particularmente às que dizem respeito quer a uma adequada 

utilização dos diversos materiais até hoje utilizados pela embalagem 

alimentar, quer ainda, os relacionados com a saúde do consumidor e a 

poluição ambiental. 

664.09 | E53 | Cód. Livro: 20230 

 

MANUAL DE TECNOLOGIA DO CONCRETO 

O livro apresenta de forma clara e didática as dosagens experimentais, 

a produção, a aplicação e os reparos de concreto, bem como as 

tabelas para dosagens simplificadas e para dosagem de concreto-

massa. Todos esses aspectos são apresentados com o 

aprofundamento teórico necessário e com a descrição precisa dos 

desdobramentos práticos de cada assunto. 

666.94 | A474m | Cód. Livro: 20188 

 

 

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS DO ENGENHEIRO E DO 

ARQUITETO 

É um livro de primeira abordagem e que se propõe facilitar a consulta 

posterior, se necessário, à literatura especializada. A obra Manual de 

primeiros socorros do engenheiro e do arquiteto, em sua segunda 

edição, apresenta em capítulos independentes o desenvolvimento de 

assuntos relacionados ao dia a dia do engenheiro e do arquiteto. 

690 | B748m | Cód. Livro: 20151 

 



INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

O livro fornece conceitos básicos e práticos para planejamento e 

controle de obras, desde o estudo de viabilidade econômica ao 

gerenciamento da execução, passando por desenvolvimento de 

orçamento e parâmetros para a elaboração de um cronograma físico-

financeiro. 

692.5 | G618i | Cód. Livro: 5846 

 

REFLEXÕES SOBRE A ARTE 

O fenômeno artístico é tão complexo que, para abraçá-lo, não convêm 

definições gerais e sumárias. O autor destas reflexões preferiu o 

método das aproximações sucessivas: a arte é considerada em sua 

tríplice dimensão de técnica, mimésis e expressão. 

700 | B741r | Cód. Livro: 6524 

 

 

UNIVERSOS DA ARTE 

A autora expõe os princípios fundamentais de composição em arte ao 

mesmo tempo em que relata uma experiência fascinante - ministrar 

um curso de arte para os operários de uma fábrica. O livro contém 

mais de 300 ilustrações que acompanham o texto entre desenhos que 

exemplificam os conceitos de composição e reproduções de obras 

datando desde a Pré-História até os dias de hoje. 

700 | O85u | Cód. Livro: 20189 

 

A ESTÉTICA DO SÉCULO XX 

Mário Perniola é professor catedrático de estética na Universidade de 

Roma desde 1983. O livro aborda assuntos relacionados a estética do 

século XX. 

701.17 | P452e | Cód. Livro: 20543 

 

 



ENSINO DE ARTE 

Esta obra apresenta diversas teorias que embasam o trabalho com 

arte-educação e de forma objetiva e sintética, vários temas 

relacionados à arte, dialogando com todos os que trabalham seu 

ensino em diferentes contextos. Nela são discutidas as tendências do 

ensino de arte mais recorrentes no Brasil no início do século XXI, a 

importância do ensino de arte e as especificidades que delineiam essa 

área do conhecimento. 

707 | A783e | Cód. Livro: 20517 

 

QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO: 

LEGISLAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS 

Aborda os diferentes aspectos envolvidos em uma questão por 

essência interdisciplinar de suma importância: a qualidade e a 

sustentabilidade ambiental das edificações e dos espaços urbanos. 

711.4098 | Q1q | Cód. Livro: 20251 

 

 

DICIONÁRIO DOS ESTILOS ARQUITETÔNICOS 

A finalidade desta publicação é dar ao leitor conceitos bastante sólidos 

para que, com o tempo, possa relacionar uma obra artística à sua 

correta época estilística, oferecendo-lhe uma visão de conjunto e 

condições de distinguir os seus elementos. 

720.3 | K76d | Cód. Livro: 20535 

 

 

PERSÉPOLIS 

Vinte e cinco anos depois, com os olhos da menina que foi e a 

consciência política à flor da pele da adulta em que se transformou, 

Marjane emocionou leitores de todo o mundo com essa autobiografia 

em quadrinhos. Em Persépolis, o pop encontra o épico, o oriente toca 

o ocidente, o humor se infiltra no drama e o Irã parece muito mais 

próximo do que poderíamos suspeitar.  

741.5 | S253p | Cód. Livro: 16582 



 

ARTE HÍBRIDA: ENTRE O PICTÓRICO E O FOTOGRÁFICO 

O livro contém produções artísticas da própria pesquisadora, que 

escolheu reproduções fotográficas do centro antigo da cidade como 

tema. Para que seja permitido a introdução do leitor à fotografia, à 

pintura, tons e contrastes , juntamente com a manipulação das 

formas. 

770 | S588a | Cód. Livro: 20209 

 

 

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO MUSICAL: O USO DE MÍDIAS E 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

Trata-se de uma Tese de Doutorado que pesquisou o universo de 

Recursos Midiáticos na Educação Musical, especificamente no curso 

de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Amazonas. 

780.7 | L944t | Cód. Livro: 20534 

 

 

FIGURAS E COISAS DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA - VOL. I 

Jota Efegê tornou-se um dos maiores cronistas de sua época, da 

cobertura dos principais eventos culturais do Rio de Janeiro a 

encontros informais com os mestres Cartola e Pixinguinha, o jornalista 

viveu a história que contou. 

781.6309 | E27f | Cód. Livro: 17755 

 

PEQUENA VIAGEM PELO MUNDO DA MÚSICA 

Neste livro, a autora apresenta os compositores mais significativos de 

alguns períodos da história e traz várias curiosidades a respeito da arte 

dos sons musicais, que se confunde com a história do ser humano. 

781.68| G982p | Cód. Livro: 20538 

 



 

TCHOUKBALL:O ESPORTE DA PAZ NO IFRO 

É um livro que nasceu das experiências, na implantação do Tchoukball 

no IFRO, a obra associa a teoria de um "novo esporte" e sua aplicação 

prática na comunidade escolar mediante a elaboração e execução de 

um projeto multidisciplinar no qual os alunos estão inseridos em 

todas as etapas. 

796.3| M528t| Cód. Livro: 20207 

 

ISOTOPIAS: NARRATIVAS, TEMPO E ESPAÇO 

No livro, história e literatura se encontram, dialogam e compartilham 

concepções e técnicas narrativas. 

801.95| I85 | Cód. Livro: 20234 

 

 

 

ORIGENS: QUINHENTISMO 

Esta obra é o primeiro documento literário em nossa cultura: a Carta 

de Pero Vaz Caminha que escreveu ao rei de Portugal falando sobre a 

terra e sobre o que havia encontrado, e em seguida o autor dá-nos a 

conhecer a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente 

chamamos Brasil de Pero de Magalhães Gandavo, um viajante que 

veio conhecer o Brasil no século XVI. 

808.07| C183o| Cód. Livro: 17109 

 

 

ARCADISMO LÍRICOS E ÉPICOS 

Este livro aborda temas relacionados ao arcadismo lírico e épico. 

808.07| C837a| Cód. Livro: 17578 

 

 



 

O MONGE E O EXECUTIVO: UMA HISTÓRIA SOBRE A ESSÊNCIA DA 

LIDERANÇA 

Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua 

brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino, é 

o personagem central desta envolvente história criada por James C. 

Hunter para ensinar de forma clara e agradável os princípios 

fundamentais dos verdadeiros líderes. 

808.4| H939m| Cód. Livro: 19186 

 

O ATOR RISÍVEL: PROCEDIMENTOS PARA AS CENAS CÔMICAS 

Os principais pontos abordados na obra são: propor procedimentos 

para a cena cômica, com base nas reflexões do filósofo francês Henri 

Bérgson e, discutir a viabilidade de uma sistematização de práticas 

atorais específicas para a realização do risível.  

808.7 | X1a | Cód. Livro: 20528 

 

A MELHOR POESIA DO MUNDO: POETAS ESTRANGEIROS 

O livro dispõe de uma preciosa coleção de poemas de cinco dos 

melhores poetas da História da Literatura. 

808.81 | M517 | Cód. Livro: 20229 

 

 

 

 

MANUAL DO DEFENSOR DO PLANETA 

João Alegria, diretor do Canal Futura e Rodrigo Medeiros, doutor em 

Biologia e Meio Ambiente, criaram uma deliciosa história pensada e 

escrita sob o ponto de vista infantil tratando temas importantes e 

relevantes como sustentabilidade, ecologia e meio ambiente de forma 

lúdica e interativa. 

808.8992 | A366m | Cód. Livro: 20297 



BABEL HOTEL 

O livro conta a estória de um grupo de sete pessoas, que começam a 

sentir os efeitos misteriosos de um 'feitiço' do tempo. Todo dia, na 

pequena cidade de Cobra Norato, um deles morre. E renasce no dia 

seguinte, que é o mesmo de ontem. E é sempre sexta-feira 13. Os sete 

personagens não se conheciam antes desse estranho acontecimento, 

e logo vão descobrir que são parte de uma perigosa experiência. 

808.8992 | B823b| Cód. Livro: 20487 

 

ENTRE A ESPADA E A ROSA 

Os contos reunidos neste livro são um presente de Marina Colasanti a 

seus leitores. Com base em temas clássicos, a autora conta várias 

histórias de reis, rainhas, princesas e cavaleiros, com surpreendente 

beleza e sensibilidade. 

808.8992 | C683e| Cód. Livro: 20525 

 

 

JUNTOS NA ALDEIA 

A coleção Pawana reúne histórias sobre a sabedoria, as tradições, a 

vida cotidiana e os rituais dos índios brasileiros, procurando aproximar 

o leitor ao universo cultural indígena. Ao ler essas histórias, você, que 

mora na cidade, poderá ter uma ideia de como é a vida nas aldeias.  

808.8992 | C683e| Cód. Livro: 20358 

 

 O HOMEM DA AREIA 

A história do jovem Natanael, perturbado por uma visita inesperada 

que o remete a uma sinistra lembrança de infância e provoca nele os 

mais inquietantes pressentimentos, Natanael conta em suas cartas a 

história do Homem da Areia, mergulhando o protagonista numa 

espiral de medo, tensão e loucura que o leva ao manicômio.  

808.8992 | H698h| Cód. Livro: 16475 

 



A VIDA SEM GRAÇA DE CHARLLYNHO PERUCA 

O título A vida sem graça de Charllynho Peruca já diz: a vida dele é sem 

graça mesmo. Mas, por trás de uma aparente monotonia nas 

andanças do menino que entrega sanduíches da lanchonete do pai, 

surge um relato sensível das esperanças, sonhos e trapalhadas do 

jovem Charllys. 

808.8992 | P666v| Cód. Livro: 20541 

 

AMAZÔNIA MITOS E LENDAS: SERES ENCANTADOS DA FLORESTA 

A floresta amazônica, um imenso e vasto território selvagem, onde, 

lendas falam de criaturas fantásticas à espreita na mata. Cada lenda e 

cada mito torna-se uma viagem pela história dos povos que vivem 

envoltos pela selva, construída com o tempero da imaginação e com a 

capacidade fabular do povo.  

808.8992 | S199a| Cód. Livro: 20536 

 

O HÓSPEDE SUSPEITO  

Aquele hóspede da pousada tem algo suspeito. Marcelo, Espeto e 

Clarinha decidem descobrir se ele está envolvido em um misterioso 

crime.  

808.8992 | S314h| Cód. Livro: 20542 

 

 

 

AS NAMORADAS DO MEU PAI 

Carol tem quase 13 anos e mora com a vó e o pai, Júlio, um homem 

carinhoso e meio desligado, que sempre tem uma nova pretendente 

para apresentar à família. Será que pra namorar a gente tem que se 

afastar dos outros? É esse tipo de questão que está passando pela 

cabeça da Carol, agora que ela conheceu um menino por quem está 

“interessada”. 

808.8992 | T231n| Cód. Livro: 20526 

 



KUBNO E VELVA: DOIS ALIENÍGENAS VERDES TENTAM ENTENDER O 

PLANETA 

Kubno e Velva são dois extraterrestres que chegam à Terra com a 

missão de investigar se os habitantes estão preservando o meio 

ambiente. A punição, em caso de reprovação, é a destruição do 

planeta. 

808.8992 | T678k| Cód. Livro: 20340 

 

TRÊS HISTÓRIAS FANTÁSTICAS 

Um jovem estranha sua imagem no espelho, sofre com isso, e sai 

então em busca de sua verdadeira identidade. Outro jovem, que vinha 

desde menino cavando um buraco no quintal de casa, vai perdendo a 

sua forma humana, tornando-se cada vez mais solitário. Um terceiro 

jovem, para fugir do Carnaval, viaja para um lugar deserto e lá, numa 

casa abandonada, encontra um fantasma.  

808.8992 | V695t | Cód. Livro: 20524 

 

VIANINHA: TEATRO, TELEVISÃO E POLÍTICA 

Estes textos, que devem ser lidos como uma parte do pensamento de 

Vianinha, certamente servirão para estimular debates e incentivar 

procuras. E devem ser examinados como contribuições não definitivas 

nem dogmáticas, mas polêmicas. 

809.2 | V614v | Cód. Livro: 17754 

 

 

A CULPA É DAS ESTRELAS 

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

medicina, seu tumor tenha encolhido bastante, o último capítulo de 

sua história foi escrito no momento do diagnóstico. Mas em todo bom 

enredo há uma reviravolta, e a de Hazel se chama Augustus Waters, 

um garoto bonito que certo dia aparece no Grupo de Apoio a Crianças 

com Câncer. Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito das 

páginas em branco de suas vidas. 

813 | G793c | Cód. Livro: 18138 

 



 BILLY BUDD, MARINHEIRO  

Billy Budd, marinheiro é um dos mais conhecidos e celebrados textos 

de Herman Melville, autor de 'Moby Dick'. E mais uma vez o ambiente 

do navio funciona como uma reprodução do mundo em miniatura. 

Billy, jovem marinheiro que encanta a todos com sua beleza e 

simpatia, é injustamente acusado de incitar um motim a bordo. Sem 

querer, ele precipita uma série de acontecimentos que conduzirão a 

um final trágico.  

813 | M531b | Cód. Livro: 20250 

 

 PERSUASÃO 

Anne Elliot, a heroína de Persuasão, é uma nem tão jovem solteira 

que, seguindo os conselhos de uma amiga, dispensara, sete anos 

atrás, o belo e valoroso (porém sem título nobiliárquico e sem terras) 

Frederick Wentworth. No entanto, o futuro sentimental e financeiro 

de Anne não é muito promissor, e quando o destino a coloca frente a 

frente com Frederick, agora um distinto capitão da Marinha britânica, 

reflexões, conjunturas e arrependimentos são inevitáveis. 

823 | A933p | Cód. Livro: 20540 

 

VIAGEM À LUA 

A publicação de Viagem à Lua, de Cyrano de Bergerac, repõe em 

circulação, em tradução nova e integral, um texto polêmico para o 

conhecimento de sua obra, sua época e da história da literatura. Ao 

mesmo tempo, o volume vem acompanhado de diversas cartas do 

autor, inéditas no Brasil, que se relacionam em vários pontos 

com Viagem à Lua e ainda iluminam outras facetas de Cyrano. 

843 | B493v | Cód. Livro: 20516 

 

FICÇÕES DO INTERLÚDIO: 1914-1935 

Espécie de antologia composta de poemas que Fernando Pessoa 

publicou em jornais e revistas e que pretendia reunir em livro. Além 

de Pessoa, estão aqui os heterônimos Álvaro de Campos, Alberto 

Caeiro e Ricardo Reis. 

869.1 | P475f | Cód. Livro: 20514 



 

BARROCO: POESIA E PROSA 

Nesta obra o autor contextualiza, define e realça os pontos 

importantes pelos quais o Barroco passou a ser um movimento 

literário, desde a Europa até ao Brasil, inserindo-se em um conjunto 

de manifestações culturais que floresceram no período Colonial. Não 

esquecendo que esse movimento nasceu dos influxos das ideias e 

concepções estéticas em voga na Europa. 

869.1 | V657b | Cód. Livro: 17579 

 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA: TEATRO COMPLETO 

As 32 peças publicadas em três volumes oferecem ao leitor um dos 

temas explorados por Francisco Pereira da Silva, um dos expoentes da 

dramaturgia regionalista. Original do Piauí, o autor fez da pobreza e da 

secura do Nordeste a temática da maioria de suas obras. 

869.2 | V657b | Cód. Livro: 17579 

 

 

AUTO DA COMPADECIDA 

O "Auto da Compadecida" consegue o equilíbrio perfeito entre a 

tradição popular e a elaboração literária ao recriar para o teatro 

episódios registrados na tradição popular do cordel. Escrita em 1955 

pelo autor paraibano Ariano Suassuna, mescla elementos como a 

tradição da literatura de cordel, a comédia, traços do barroco católico 

brasileiro e, ainda, cultura popular e tradições religiosas.  

869.2 | S939a | Cód. Livro: 13928 

 

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA 

Uma terrível "treva branca" vai deixando cegos, um a um, os 

habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, Saramago 

nos obriga fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto: 

essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da pressão dos 

tempos e do que se perdeu. 

869.3 | S243e | Cód. Livro: 20515 



MEMORIAL DO CONVENTO 

Memorial do Convento - publicado pela primeira vez em 1982 - tornou 

o português José Saramago um nome internacionalmente aclamado 

da literatura contemporânea, graças à mistura entre narrativa 

histórica e história individual. Embora esteja firmemente assentado na 

tradição da melhor ficção de seu país, a obra cativaria leitores das 

mais diversas culturas. 

869.3 | S243m | Cód. Livro: 20290 

 

TODOS OS NOMES 

A história de um obscuro arquivista cujo hobby é colecionar recortes 

de jornal sobre pessoas famosas. Protagonizando uma espécie de 

enredo kafkiano às avessas, ele abandona seu labirinto de papéis e 

seus hábitos de retidão, movido pela obsessão de encontrar uma 

mulher desconhecida. 

869.3 | S243t | Cód. Livro: 20182 

 

 

A QUINTA ESTAÇÃO 

Em cinco momentos da vida diferentes casais, Thales Guaracy captura 

o que há de real e o que há de imaginário na construção dos 

relacionamentos. São histórias carregadas de sutil emoção, nas quais o 

foco se encontra nas relações humanas, mas que não perdem de vista 

o substrato histórico nem a observação dos detalhes do cotidiano. 

869.9 | A111q | Cód. Livro: 20194 

 

 

CABOCLO PARINTINENSE EM VERSOS 

Com tema “Caboclo parintinense em versos” visa abordar as 

peculiaridades do caboclo parintinense como linguagem, costumes, 

ocupações, etc por meio de versos, buscando a valorização deste 

homem da Amazônia.  

869.91 | C116c | Cód. Livro: 17227 



O APRENDIZ DE POETA 

Livro composto por diversos poemas e obras do autor Henrique 

Ribeiro juntamente com seus filhos, que fazem participação em um 

dos poemas. 

869.91 | R484a | Cód. Livro: 20212 

 

 

O HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM 

Ao fazer esta peça, Millôr traça um grande painel da trajetória 

humana de Adão até a Bomba H, esmiuçando os seus sentimentos, 

medos, mesquinharias, lutas e sua capacidade de criar e... destruir. 

Como "colagem", a peça se desenvolve com a inserção freqüente de 

citações de autores consagrados como Shakespeare, Gonçalves Dias, 

Rubem Braga, Joyce etc... É o homem fazendo e contando a história. 

869.92 | F362h | Cód. Livro: 13941 

 

 

PEQUENOS MILAGRES 

Esta peça apresenta um emocionante painel do homem brasileiro 

contemporâneo. “A dramaturgia de Pequenos Milagres” foi inspirada 

livremente em quatro pequenas histórias enviadas ao Grupo Galpão 

durante a campanha Conte suas histórias, que pedia ao público relatos 

pessoais, verdadeiros e surpreendentes. 

869.92 | M537p | Cód. Livro: 20523 

 

 

QUINCAS BORBA 

Este livro conta a história do ingênuo professor Rubião, mineiro de 

Barbacena, que recebe como herança todos os bens do filósofo 

Quincas Borba, mais a incumbência de tomar conta de seu cão - 

também denominado Quincas Borba -, e divulgar a filosofia conhecida 

como Humanitismo. 

869.93 | A848q | Cód. Livro: 20183 



 

VASTAS EMOÇÕES E PENSAMENTOS IMPERFEITOS 

Este livro conta a história do ingênuo professor Rubião, mineiro de 

Barbacena, que recebe como herança todos os bens do filósofo 

Quincas Borba, mais a incumbência de tomar conta de seu cão - 

também denominado Quincas Borba -, e divulgar a filosofia conhecida 

como Humanitismo. 

869.93 | F676v | Cód. Livro: 20181 

 

 

AUTO DO BUSAO DO INFERNO 

Sendo admitida no colégio São Gonçalo, mesmo em meio a 

professores frustrados com a profissão e tendo de encarar a 

indisciplina dos alunos, Lola encontra no rebelde aluno Tato, uma 

oportunidade para colocar em prática seu idealismo, sua paixão pela 

literatura e sua crença na educação.  

869.93 | G633a | Cód. Livro: 20159 

 

OS MELHORES CONTOS DE LIMA BARRETO 

Sensibilidade humana, humor corrosivo, e uma mal disfarçada ternura 

pelos humildes, os vencidos da vida, atirados nos subúrbios assinalam 

os contos de Lima. É neles que se realça ainda mais o espírito de 

revolta do escritor, assim como a sua permanente inveja dos ricos, 

sentimentos que se acham presentes em muitas de suas melhores 

histórias curtas, obras-primas da literatura brasileira e universal. 

869.93 | L732m | Cód. Livro: 20180 

 

ALEXANDRE E OUTROS HERÓIS 

'Alexandre e Outros Heróis' traz histórias folclóricas sobre heróis e 

grandezas - todas elas inverossímeis. Nelas, Graciliano une o real ao 

imaginário, cabendo ao leitor demarcar a fronteira entre outros 

territórios. 

869.93 | R175a | Cód. Livro: 3089 



O GRANDE MENTECAPTO 

O livro mostra Geraldo um menino como qualquer outro, que tivera 

suas maluquices e peraltices, porém a história se desenvolve a partir 

das consequências de uma aposta entre Viramundo e seus amigos de 

que conseguiria fazer o trem parar em seu município, já que Rio Acima 

não era originalmente ponto de sua parada. A narrativa apresenta 

diversas referências quixotescas, e de modo cômico e emocionante 

retrata como a vida pode surpreender quando menos se espera. 

 920 | F517g | Cód. Livro: 20184 

 

GRANDES CIENTISTAS BRASILEIROS 

Um homem e uma mulher. Ele, mineiro; ela, naturalizada brasileira. O 

nome dele, conhecido no país inteiro; o dela, desconhecido e difícil de 

pronunciar. E não é que, surpreendentemente, as semelhanças entre 

os dois grandes cientistas são bem maiores que as diferenças? 

 920 | F517g | Cód. Livro: 20184 

 

UMA MENINA ESTRANHA: AUTOBIOGRAFIA DE UMA AUTISTA 

Esta é a autobiografia da engenheira e bióloga Temple Grandin, que 

bem cedo foi diagnosticada como autista. Conversando com o 

neurologista Oliver Sacks, ela pronunciou uma frase que dá bem a 

medida de como o mundo lhe parece estranho; 'A maior parte do 

tempo eu me sinto como um antropólogo em Marte'. 

920.9 | G748u | Cód. Livro: 20354 

 

 

A TERCEIRA MARGEM: EM BUSCA DO ECODESENVOLVIMENTO 

Numa época em que os rumos do desenvolvimento exigem cada vez 

mais o respeito ao meio ambiente, a vida e as reflexões de Ignacy 

Sachs, conhecido internacionalmente como o grande teórico do eco 

desenvolvimento, são um bem-sucedido exemplo de autobiografia 

intelectual. 

920.9 | S121t | Cód. Livro: 20357 



GRÉCIA: BERÇO DE OCIDENTE – VOL. I 

Da coleção Os Grandes Impérios e Civilizações, aborda A terra no seu 

contexto. A Idade do Bronze. A Idade da Tirania, entre outros. 

938 | G726g | Cód. Livro: 20186 

 

 

 

 ROMA: LEGADO DE UM IMPÉRIO 

Da coleção Os Grandes Impérios e Civilizações aborda temas 

relacionados à construção do Império Romano. 

945 | R757r | Cód. Livro: 20185 

 

 

ORIGENS AFRICANAS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

Este livro objetiva resgatar a história e a beleza da África antes da 

exploração e dominação brutal a que os africanos foram submetidos 

para justificar e legitimar sua colonização. Com textos e fotos, o autor 

busca arrancar a máscara bárbara imposta àquele continente, com o 

intuito perverso de divulgar ao mundo uma África rude, selvagem e 

desprovida de humanidade, e nos revelar a sua verdadeira, 

desconhecida e harmoniosa face. 

960.1 | K11o| Cód. Livro: 20359 

O ÍNDIO QUE MORA NA NOSSA CABEÇA: SOBRE AS DIFICULDADES 

PARA ENTENDER OS POVOS 

Este livro aborda temas sobre as dificuldades para entender os povos 

indígenas. 

981.0049 | P644í| Cód. Livro: 20265 

 

 

 

 



LIBERDADE POR UM FIO: HISTÓRIA DOS QUILOMBOS NO BRASIL 

Seleção de estudos acadêmicos que, reunidos, compõem um mapa 

detalhado da resistência à escravidão e da luta pela liberdade nos 

quilombos brasileiros.  

981.03 | L695| Cód. Livro: 20270 

 

 

 

QUILOMBOLAS E QUILOMBOS: HISTÓRIAS DO POVO BRASILEIRO 

Nesta obra, quilombos e quilombolas são pensados sob uma 

perspectiva histórica. As temporalidades e os conflitos que formam 

boa parte da formação do povo brasileiro são abordados desde a 

adoção do trabalho escravo africano, no século XVI, até os sentidos 

contemporâneos associados às comunidades remanescentes de 

quilombos.  

981.03 | P434q| Cód. Livro: 20345 

 

QUILOMBOS: IDENTIDADE E HISTÓRIA 

O livro tem a intenção de contar por outra visão como se davam as 

identidades dentro dos quilombos que muitas vezes era distorcida da 

maioria dos de fora. 

981.03 | S719q | Cód. Livro: 20255 

 

 

 

ÁFRICA E BRASIL AFRICANO 

A autora traça um panorama do continente africano, com suas 

diversas sociedades locais, sua história e cultura antes e depois da 

escravidão. E retrata as consequências da importação de quase 5 

milhões de escravos africanos ao longo de mais de 300 anos de 

história do Brasil, mostrando as marcas de um legado cultural que até 

hoje exerce grande influência na sociedade brasileira. 

981.09 | S719á | Cód. Livro: 20341 



 

O FIO D'ÁGUA DO QUILOMBO: UMA NARRATIVA DO ZAMBEZE NO 

AMAZONAS? 

Neste livro encontramos diversos assuntos dos quilombos 

percorrendo caminhos no território do Amazonas, trocando uma visão 

genérica pela observação de um pormenor caudaloso. 

981.13 | L732f | Cód. Livro: 20238 

 

DE OLHO EM ZUMBI DOS PALMARES: HISTÓRIAS, SÍMBOLOS E 

MEMÓRIA SOCIAL 

Neste novo volume da coleção De Olho Em, Flávio Gomes elabora uma 

biografia de Zumbi dos Palmares a partir de ricas fontes documentais, 

discutindo a transformação do personagem em herói da resistência 

contra a escravidão e em símbolo da luta contra o preconceito racial. 

981.3 | G633d | Cód. Livro: 20261 

 

 


