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METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Este livro tem por objetivo apresentar aos estudantes e universitários 

alguns subsídios teóricos e práticos para o enfrentamento das várias 

tarefas que lhes serão solicitadas ao longo do desenvolvimento do 

processo ensino/aprendizagem de sua formação acadêmica.  

001.42 | S498m | Cód. Livro: 18020 

 

 

PESQUISA NA ESCOLA: O QUE É, COMO SE FAZ 

'Pesquisa na escola' se divide em duas partes - a pesquisa na escola 

em geral, e algumas sugestões para transformar a atividade de 

pesquisa numa verdadeira fonte de aquisição de conhecimento; e a 

tentativa de introduzir a atividade de pesquisa também naquela 

disciplina que, ao lado da matemática, é considerada a mais 

importante - língua portuguesa.  

001.42 | B147p | Cód. Livro: 15920 

 

MONTAGEM DE COMPUTADORES E HARDWARE 

Contempla os assuntos técnicos essenciais à compreensão da 

funcionalidade dos elementos que integram o hardware de um 

computador, assim como os procedimentos para montá-lo com total 

segurança. 

004.16 | B624m | Cód. Livro: 19754 

 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE 

COMPUTADORES 

Obra com foco na função e no projeto dos principais componentes de 

um sistema de computação. Aborda desde camadas de baixo nível até 

nível dos componentes de software dos sistemas. O livro vai além dos 

tópicos usuais e trata também de assuntos como redes neurais, fluxo 

de dados, sistemas embarcados, memórias cache e outros. 

004.2 | N969p | Cód. Livro: 19719 

 



REDES DE COMPUTADORES E COMUNICAÇÃO DE DADOS  

O principal objetivo desta obra é fornecer aos leitores mais do que 

novas definições acerca das redes de computadores e comunicação de 

dados, mas, sim, apresentar conceitos que ajudarão o leitor a obter 

compreensão mais profunda de tal assunto, geralmente complexo. 

004.6 | W577r | Cód. Livro: 19616  

 

 

ROTEADORES E SWITCHES: GUIA DE CONFIGURAÇÃO PARA 

CERTIFICAÇÃO CCNA 

O livro é tanto para os que já atuam na área de gerência de ativos de 

rede cisco tanto para os iniciantes e leigos que precisam de material 

que aborde todo o assunto. Temas novos mais complexos e conexos 

com os anteriores são apresentados de maneira gradual, 

proporcionando ao leitor a construção de um conhecimento sólido. 

 004.64 | N244r | Cód. Livro: 19735 

 

TCP/IP BÁSICO & CONECTIVIDADE EM REDES  

O livro aborda os conceitos gerais da arquitetura TCP/IP e suas 

aplicações na comunicação de dados em redes de computadores, 

partindo de princípios básicos, evoluindo para soluções e aplicações.  

004.678 | S725t | Cód. Livro: 13367 

 

 

ALGORITMOS: LÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

O livro apresenta os conceitos básicos de programação de 

computadores. Contém exercícios de aprendizagem e de fixação do 

conteúdo para auxiliar o aprendizado. Aborda desde os pontos mais 

simples de programação até a programação estruturada com a 

utilização de sub-rotinas e questões mais avançadas. 

005.1 | M296a | Cód. Livro: 19674 

 



CSS (FOLHAS DE ESTILOS) - DICAS E TRUQUES 

Este livro se propõe a descrever técnicas para a utilização de CSS 

(Folhas de Estilos) na construção de sites, seguindo o padrão 

recomendado pelo World Wide Web Consortium (W3C) e 

demonstrando, através de exemplos, como a sua utilização trás várias 

vantagens para os desenvolvedores. 

005.13 | M141c | Cód. Livro: 19714 

 

USE A CABEÇA! SQL  

“Use a Cabeça SQL” leva você ao coração da linguagem SQL, da sintaxe 

básica das queries, usando INSERT e SELECT, à dureza da manipulação 

do banco de dados com subqueries, joins e transactions. A medida que 

você avança na leitura, entenderá efetiva e eficientemente o projeto e 

a criação de banco de dados, utilizando queries, normatização e 

joining. 

005.133 | B422u | Cód. Livro: 19756 

 

DICAS DE DELPHI 

Soluções rápidas para ganhar tempo ao elaborar um programa. O livro 

traz 295 dicas para tornar seu trabalho mais produtivo. 

005.133 | D541d | Cód. Livro: 19736 

 

 

 

USE A CABEÇA! DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

'Use a Cabeça - Desenvolvimento de Software' tem uma série de 

diagramas informativos e ilustrações planejadas, projetadas para 

transmitir informações de maneira precisa e diretamente ao cérebro. 

005.3 | P643u | Cód. Livro: 19755 

 

  

 



FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS  

Sistemas operacionais de fonte aberta, máquinas virtuais e 

computação em clusters estão entre os principais campos dos 

sistemas operacionais e redes que estão mudando rapidamente. 

Apoio para o estudante dominar conceitos fundamentais dos sistemas 

operacionais preparando-o ao mesmo tempo para os 

desenvolvimentos surgidos no mundo atual. 

005.43 | S528.43 | Cód. Livro: 19716 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO 

Este é o único livro didático sobre sistemas operacionais que consegue 

equilibrar a teoria e a prática. Os autores atingem essa importante 

meta cobrindo, primeiro, todos os conceitos fundamentais dos 

sistemas operacionais, tais como processos, comunicação 

interprocesso, entrada/saída, memória virtual, sistemas de arquivos e 

de segurança. 

005.43 | T164s | Cód. Livro: 19654 

 

SEGURANÇA EM REDES: FUNDAMENTOS 

Aborda mídias de transmissão, conceitos de sistemas de comunicação, 

tecnologias de redes locais e de longa distância, além de protocolos e 

TCP/IP. Alguns capítulos são reservados às novas tecnologias como 

Redes Privadas Virtuais (VPN), Redes sem Fio (WiFi) e Convergência de 

Redes, dando especial atenção a VoIP (voz sobre IP). 

005.8 | M828s | Cód. Livro: 19764 

 

 

REDES SEM FIO 

O livro aborda com as redes sem fio e apresenta as tecnologias de 

radiofrequência, laser e infravermelho, dispositivos e métodos de 

acesso ao meio. Explica Basic Service Set, sistema de distribuição, 

ponto de serviço independente, a padronização IEEE 802.11 e as 

tecnologias ZigBee e Bluetooth. 

005.8 | M828r | Cód. Livro: 17683  



 

COMO SOLUCIONAR E DIAGNOSTICAR DEFEITOS NO PC ATRAVÉS DE 

SOFTWARE  

Aprenda como resolver os problemas mais comuns que surgem no dia 

a dia dos usuários de microcomputadores, e que muitas vezes podem 

ser solucionados de forma rápida e simples, através de utilitários e 

comandos do próprio sistema operacional ou fazendo uso de 

programas específicos como os diversos mostrados nesse livro.   

005.86 | F814c | Cód. Livro: 19753  

 

DOMINANDO MACROMEDIA FLASH MX 

A obra explica - O Que é o Novo Flash; Apresentação do Flash MX; 

Como Criar Gráficos no Flash; Animação do Flash; Símbolos e a 

Biblioteca; Como Trabalhar com o Som no Flash; Técnicas de 

Desenvolvimento; Publicação; Técnicas de Animação e Vídeo Digital; 

Como Abordar o Actionscript e muito mais. 

006.696 | D669d | Cód. Livro: 19614 

  

 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA  

O impacto das tecnologias de informação e os novos contextos 

informacionais exigem que a biblioteca, a localização e o acesso aos 

documentos sejam repensados. Este livro contribui para as pesquisas 

e reflexões da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, 

abordando os conceitos básicos das duas áreas e a maneira como se 

desenvolvem no Brasil. 

020 | C565c | Cód. Livro: 19619 

 

PSICOLOGIAS: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA PSICOLOGIA 

Numa linguagem coloquial, clara e direta, a obra aborda as várias 

áreas de conhecimento da Psicologia, desde a sua história e 

caracterização até os temas da atualidade, com o rigor técnico 

necessário e sempre sob a ótica da Psicologia.  

150 | B665p | Cód. Livro: 19668 



 

A FORMAÇÃO SOCIAL DA MENTE 

Ha muito tempo o psicólogo russo L. S. Vigotski é reconhecido como 

um pioneiro da psicologia do desenvolvimento. No entanto, sua teoria 

do desenvolvimento nunca foi bem compreendida no Ocidente. 'A 

formação social da mente' vem suprir grande parte dessa falha. Trata-

se de uma seleção cuidadosa dos ensaios mais importantes de 

Vigotski, editada por um grupo de eminentes estudiosos da sua obra. 

155.413 | V689f | Cód. Livro: 18517  

 

MITOLOGIA GREGA - VOLUME II 

Este volume procura se fixar em alguns mitos, como o dos gêmeos 

Apolo e Ártemis; Dioniso, deus do êxtase e do entusiasmo; Orfeu e 

Eurídice; Narciso e Hermes Trismegisto. Como apêndice da obra, 

aparecem deuses olímpicos e arquétipos masculinos. 

292 | B816m | Cód. Livro: 19766 

 

 

RAÍZES DO BRASIL 

Raízes do Brasil inscreve-se como uma das verdadeiras obras 

fundadoras da moderna historiografia e ciências sociais brasileiras. A 

incapacidade secular de separarmos vida pública e vida privada, entre 

outros temas desta obra, ajuda a entender muito de seu atual 

interesse. E as novas gerações de historiadores continuam 

encontrando, nela, uma fonte inspiradora de inesgotável vitalidade. 

300.981 | H722r | Cód. Livro: 19679 

 

O QUE É SOCIOLOGIA  

Para alguns, representa uma poderosa arma a serviço dos interesses 

dominantes; para outros, a expressão teórica dos movimentos 

revolucionários. Debatendo a dimensão política dessa ciência, o autor 

reflete em que medida as teorias sociológicas contribuem para manter 

ou alterar as relações de poder da sociedade. 

301 | M375q | Cód. Livro: 18708 



 

SOCIOLOGIA: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA SOCIEDADE 

A obra trata da análise crítica e histórica do pensamento sociológico, a 

partir de uma perspectiva contemporânea e de temas, como 

globalização, tecnologias e minorias, buscando tornar a sociedade do 

terceiro milênio mais compreensível aos que nela se inserem e atuam. 

301 | C837s | Cód. Livro: 19669 

 

 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA 

Conhecida por seu texto e linguagem claros e bastante didáticos, esta 

obra de Reinaldo Dias marcou presença na área e conquistou um 

público cativo entre estudantes e professores. Esta 2ª edição traz 

uma vasta coleção de imagens e uma apresentação moderna. 

301 | D541i | Cód. Livro: 15783 

 

 

INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA  

Uma obra básica de Sociologia. Prática, acessível, completa. Capaz de 

ampliar o universo conceitual do aluno e de prepará-lo para assumir 

seu lugar de cidadão ativo na sociedade em que vive. Neste livro você 

encontrará as principais noções da Sociologia explicadas com precisão, 

clareza e simplicidade. 

301 | D541i | Cód. Livro: 5546 

 

 

DICIONÁRIO CRÍTICO DE SOCIOLOGIA  

Apresenta os temas fundamentais da tradição sociológica, abordando 

os conceitos mais importantes e os grandes teóricos da sociologia. 

301.03 | B756d | Cód. Livro: 19666 

 



PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: DA SOLIDARIEDADE A 

AUTONOMIA 

Este livro enfeixa os trabalhos de professores que atuam no campo da 

psicologia social comunitária. Trata-se de um novo terreno, explorado 

há pouco tempo pelos psicólogos, levando em conta não apenas a 

busca individual da auto-realização, mas todo o jogo de relações em 

que a pessoa pode crescer e amadurecer.  

302 | P974 | Cód. Livro: 19708  

 

TERAPIA COMUNITÁRIA: TECENDO REDES PARA A TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL: SÁUDE, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Apresenta um panorama da Terapia Comunitária no Brasil: ideias, 

ideologias, teorias, distintas práticas. Uma oportunidade de conhecer 

o trabalho daqueles que realizam a Terapia Comunitária em distintos 

contextos e com distintas populações.  

 302 | T315 |  Cód. Livro: 19712 

 

 

COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL: GÊNEROS E FORMATOS 

Os nove artigos que compõem esta coletânea apresentam os 

resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito de acordo 

CAPES/COFECUB, centrados na investigação de gêneros e formatos 

televisuais. Têm assim os processos comunicativos televisuais e as 

tentativas de definição desses dois conceitos, tão caros a quem se 

interessa por esse tipo de produção midiática. 

302.2 | C728 | Cód. Livro: 19713 

 

TEORIA DA COMUNICAÇÃO NA AMÉRICA LATINA: DA HERANÇA 

CULTURAL À CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE PRÓPRIA  

Este livro apresenta o estudo da vida e obra de tais autores, 

identificando de que forma as influências europeias e norte-

americanas contribuíram para a identidade das pesquisas latino-

americana e brasileira da área, cada vez mais autônoma e consolidada. 

302.2 | C837t | Cód. Livro: 19747  



 

HISTÓRIA DAS TEORIAS DA COMUNICAÇÃO 

Se a noção de comunicação é problemática, muito mais o é a de teoria 

da comunicação. Os autores respondem a essa questão, mapeando as 

correntes, tendências e escolas, mostrando os fluxos das diversas 

problemáticas. E o fazem num texto sintético, esclarecedor, acessível 

aos estudantes, professores de comunicação e profissionais da área. 

302.2 | M435h | Cód. Livro: 19691 

 

A ECONOMIA DAS TROCAS SIMBÓLICAS  

Em 'A economia das trocas simbólicas', o sociólogo Sérgio Miceli 

selecionou e organizou um amplo leque de materiais constitutivos das 

teorias desenvolvidas por Pierre Bourdieu em que a sociedade é vista 

como um espaço onde se encontram e se chocam relações de força 

geradas pelas significações e simbolizações. 

302.2223 | B766e | Cód. Livro: 19594 

 

CULTURA DA CONVERGÊNCIA 

A publicação traz uma coletânea revisada de artigos técnicos 

ilustrados publicados nos 20 primeiros números da revista Equipe de 

Obra. Com uma linguagem didática prática e direta o livro é um 

manual de consulta e uma ferramenta para tirar dúvidas e aprender a 

maneira correta de executar os serviços de construção. 

302.23 | J43c | Cód. Livro: 19767 

 

ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Neste livro, de 1970, Enzensberger detalha a intricada relação entre 

mídia e poder e ataca a falta de tato (ainda presente nos dias de 

hoje) das organizações de esquerda em relação aos meios de 

comunicação. Indispensável para aqueles que queiram entender por 

que os meios de comunicação não são um instrumento neutro, e 

sim uma verdadeira ´indústria de consciência´. 

302.23 | E56e | Cód. Livro: 19701 

  



MUDANÇAS SOCIAIS NO BRASIL 

Florestan Fernandes examina em 'Mudanças sociais no Brasil' 

elementos constituintes da realidade brasileira por ele identificados 

no fim dos anos 1950, como o enorme descompasso econômico entre 

as diferentes regiões do país e a proeminência das prerrogativas 

particularistas nas relações de trabalho. 

303.4 | F362m | Cód. Livro: 19703  

 

AS TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA: O FUTURO DO PENSAMENTO 

NA ERA DA INFORMÁTICA 

Um inventário crítico da recente tecnologia que propiciou uma 

revolução comparável àquela ocorrida com a introdução da escrita na 

cultura ocidental. Mostra que a cultura da informática é uma nova 

forma de assimilação de conhecimento e um novo caminho para a 

produção intelectual, uma etapa posterior à expressão oral e escrita. 

303.483 | L668t | Cód. Livro: 6790 

 

SERVIDÃO HUMANA NA SELVA: O AVIAMENTO E O BARRACÃO NOS 

SERINGAIS DA AMAZÔNIA 

Uma das obras mais significativas da historiografia amazônica e 

brasileira sobre o processo de desenvolvimento regional e suas 

consequências sociais. O foco da pesquisa é a vida econômica gerada 

em torno dos seringais da Amazônia. Ao discutir o extrativismo, o 

autor faz a relação do seringal com o modo capitalista de produção. 

304.811 | T266s | Cód. Livro: 19450 

 

JUVENTUDE E SOCIEDADE: TRABALHO, EDUCAÇÃO, CULTURA E 

PARTICIPAÇÃO. 

Os artigos reunidos nesta obra buscam tratar de temas considerados 

obrigatórios para compreender a realidade que envolve os milhões de 

brasileiros de 15 a 24 anos. Os ensaios buscam discutir e entender o 

que é ser jovem no Brasil contemporâneo, considerando 

desigualdades sociais e diversidade de estilos e identidades. 

305.23 | N936j | Cód. Livro: 19695 

 



APARELHOS IDEOLÓGICOS DE ESTADO 

Um estudo sobre o funcionamento do poder e sobre os aparelhos 

geradores de ideologia: o sistema das diferentes igrejas, a escola, a 

família, a justiça, a imprensa, o rádio, a televisão e o esporte, entre 

outros. 

320.1 | A467a | Cód. Livro 

 

 

ECONOMIA E MERCADOS 

Esta obra apresenta introdução à economia com conceitos de forma 

articulada, baseados em exemplos concretos. Introduz e desenvolve 

os conceitos em linguagem muito clara e acessível. Exercícios 

intercalados à matéria para melhor compreensão e fixação do 

conteúdo. 

330 | S586e | Cód. Livro: 19682 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO ESAF: QUESTÕES COMENTADAS E 

ORGANIZADAS POR ASSUNTO  

A Série Questões Comentadas tem, essencialmente, o objetivo de 

direcionar o estudo do candidato a concursos ao estilo próprio de 

cobrança de uma banca determinada e possibilitar uma eficaz revisão 

ou sedimentação do aprendizado teórico de uma dada disciplina. 

342 | P434d | Cód. Livro: 19731 

 

MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

No presente livro do Professor Marcus Vinicius Corrêa Bittencourt as 

instituições do Direito Administrativo são apresentadas com a maior 

clareza didática sem perder a precisão doutrinária.  

342 | B624m | Cód. Livro: 19732 

 

 

 



GLOBALIZAÇÃO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO 

ADMINISTRATIVO: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL 

Um projeto institucional pessoal, a fim de interagir sinergicamente 

para desenvolver a docência e a pesquisa em temas de Direito 

Administrativo que respondam às necessidades locais e globais. 

342.1 | G562g | Cód. Livro: 19653 

 

CURSO DE DIREITO DO TRABALHO 

Esta obra tem o objetivo de apresentar um estudo diferenciado e 

completo da matéria pertinente ao Direito do Trabalho e trata dos 

diversos temas de interesse mediante enfoque atualizado da doutrina e 

da jurisprudência. 

344 | G214c | Cód. Livro: 19733  

 

 

RESUMO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Princípios gerais - Entidades e órgãos públicos - Agentes públicos - 

Improbidade administrativa - Prisão administrativa -Administração 

direta e indireta - Poderes administrativos - Controle da Administração 

- Atos administrativos – entre outros. 

344 | F111r | Cód. Livro: 19661 

 

 

MANUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Este manual congrega em seu bojo os princípios do respeito à vida, à 

igualdade, à solidariedade, à dignidade e à fraternidade, da primeira à 

última página, uma vez que acreditamos que o direito à diversidade é 

de todos nós, pessoas com deficiência ou sem deficiência. 

346.81013 | M294m | Cód. Livro: 18042 

 

 



MANUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR: BOAS PRÁTICAS PARA OS 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

Apresenta os requisitos estabelecidos na legislação, relacionados com 

as boas práticas para serviços de alimentação. Orienta a respeito das 

ações práticas a serem estabelecidas para implantação dos requisitos 

apresentados. Direciona o desenvolvimento da documentação e dos 

registros necessários a todo serviço de alimentação. 

363.19 | S231m | Cód. Livro: 19726 

 

MANUAL DE BPF, POP E REGISTROS EM ESTABELECIMENTOS 

ALIMENTÍCIOS: GUIA TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO 

O objetivo deste livro é apresentar e discutir conceitos e diretrizes 

para auxiliar profissionais a elaborarem o Manual de BPF, assim como 

os procedimentos operacionais padronizados (POP) e os registros 

relacionados com as BPF, de forma que sejam integralmente atendidas 

as exigências legais. 

363.192 | S231m | Cód. Livro: 17481  

 

CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Um estudo imprescindível para os nossos dias. Este livro é uma 

introdução às idéias de Ignacy Sachs sobre a eco-sócio-economia, uma 

ciência nova que interliga três disciplinas, e propõe uma nova maneira 

de enxergar o desenvolvimento. 

363.7 | S121c | Cód. Livro: 17688 

 

 

GESTÃO DE ENSINO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O livro oferece referenciais teóricos para fundamentar e orientar de 

que forma a educação pode ser concretizada. O autor traz à tona 

vários fatores que devem ser levados em consideração em qualquer 

projeto educacional. 

370 | H511g | Cód. Livro: 13078 

 



 

O MESTRE IGNORANTE: CINCO LIÇÕES SOBRE A EMANCIPAÇÃO 

INTELECTUAL 

Esse livro conta a história de Joseph Jacotot - professor, militante 

ardoroso do Século das Luzes que, confrontado, em 1818, a uma 

situação pedagógica inaudita, é levado a romper com todos os 

pressupostos existentes sobre as condições básicas do ensinar. A 

partir de então, Jacotot transformou radicalmente suas idéias e sua 

prática, oferecendo uma resposta à altura desse desafio. 

370.1 | R185m| Cód. Livro: 19696 

 

FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E POLÍTICA 

Este livro reúne alguns dos mais conhecidos e respeitáveis scholars 

que atualmente se dedicam à investigação de temáticas no campo da 

filosofia da educação. Aborda temas como educação cidadã, 

pedagogia revolucionária, práticas educacionais, grade curricular, 

padrões de avaliação, grupos minoritários, política e governo, entre 

outros que tangenciam a educação no mundo contemporâneo. 

370.1 | F488f | Cód. Livro: 13206 

 

ÉTICA E GESTÃO EDUCACIONAL 

O livro é resultado de uma larga revisão bibliográfica relativa a temas 

como organização, gestão, ética e educação e de pesquisas que estão 

em desenvolvimento. Voltado àqueles que apostam em uma formação 

universitária, com vistas a uma sociedade mais justa e feliz. 

370.114 | S383e | 370.114 

 

 

EDUCAÇÃO CRÍTICA: ANÁLISE INTERNACIONAL 

Os autores apresentam uma visão crítica acerca da relação entre a 

educação e os poderes econômicos, político e cultural. Capítulos 

escritos pelos mais prestigiados estudiosos da educação. 

370.115 | A648e | Cód. Livro: 19741 



EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO 

A influência de Adorno é crescente, um pensador comprometido com 

os problemas do trabalho social e da sociedade de classes que não se 

encontra praticamente tolhido por uma forma social concreta de 

sujeito histórico. Não poderia ser mais atual em tempos de “queda do 

muro”.  

370.115 | A241e | Cód. Livro: 19702  

 

SEIS ESTUDOS DE PSICOLOGIA 

Este livro, composto de artigos e conferências do mestre genebrino, 

propõe-se a ser uma introdução à obra de Piaget. Apresenta a síntese 

das descobertas de Piaget no campo da Psicologia da criança, 

demonstrando como se verifica o seu desenvolvimento mental e 

problemas centrais do pensamento, da linguagem e da afetividade na 

criança. 

370.15 | P581s | Cód. Livro: 19618 

 

ESCOLA E FAMÍLIA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DAS EXPERIENCIAS 

VIVENCIADAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITACOATIARA 

O projeto - Escola Pública em busca de sua identidade vem ocorrendo 

no município de Itacoatiara há cinco anos, buscando elevar a 

qualidade do ensino público oferecido pelas escolas estaduais do 

município. 

370.1523 | A658e | Cód. Livro: 19455 

 

 

A INFORMÁTICA EDUCATIVA NA ESCOLA 

No mundo em que vivemos, a informática e as tecnologias da 

informação e comunicação estão cada dia mais presentes. Devemos 

levá-las em consideração caso pretendamos formar integralmente 

nossos educandos. Por este motivo, é de particular importância 

compreender a realidade e atentar às suas mudanças. 

370.285 | L791i | Cód. Livro: 19688 

 



 

EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA: OS COMPUTADORES NA ESCOLA 

Este livro discute um possível casamento da informática com a escola. 

As questões nele colocadas se espalham pela psicologia, pela política, 

pela sociologia, pela cultura e pela pedagogia. Explicita o pensamento 

com que a máquina pode trabalhar, mas também apresenta questões 

ao educador sobre como seu aluno pensa.  

370.285 | A447 | Cód. Livro: 19698 

 

EDUCAÇAO CONTINUADA NA ERA DIGITAL 

Este livro tem como objetivo propor uma reflexão sobre a importância 

da formação contínua em informática para os professores da rede 

publica de ensino. Uma capacitação para encontrar junto aos alunos 

uma linguagem dinâmica, prazerosa, fazendo uso da tecnologia que 

esta disponível, tornando assim o aprender/refletir muito mais 

interessante. 

370.285 | V18 | Cód. Livro: 19718  

 

PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

As reflexões e as proposições indicadas na obra concebem a prática de 

ensino e o estágio como elementos aglutinadores na formação de 

professores, tomados como modos de um fazer docente, pelas ações e 

práticas, num processo contínuo de reflexão, construção e embate 

com a realidade social, educacional e escolar.  

370.71 | F862p | Cód. Livro: 19722 

 

ESTÁGIO E DOCÊNCIA 

Este livro discute e aponta caminhos para as questões de estágio 

desde sempre marcadas pela problemática relação entre teoria e 

prática, que pode ser equacionada na proposta de um estágio 

realizado com pesquisa e, como pesquisa, contribui para uma 

formação de melhor qualidade de professores e de pedagogos. 

370.71 | P644e | Cód. Livro: 19728 



EDUCAÇÃO ESCOLAR: POLÍTICAS, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

Este livro proporciona bases conceituais para uma análise dos 

aspectos sociopolíticos, históricos, legais, pedagógicos-curriculares e 

organizacionais da educação escolar brasileira e da organização e 

gestão da escola, possibilitando uma visão crítico-compreensiva dos 

contextos em que os profissionais da educação exercem suas 

atividades. 

370.981 | L694e | Cód. Livro: 19595 

 

PROFESSORES REFLEXIVOS EM UMA ESCOLA REFLEXIVA 

Neste livro, a autora reafirma a necessidade do pensamento crítico e 

acentua a dimensão coletiva da atividade dos professores. Enuncia as 

características distintivas do conhecimento destes profissionais da 

educação que assume como quadro de referência para a sua formação 

e o seu desenvolvimento. 

371.102 | A321p | Cód. Livro: 19699 

 

PEDAGOGIA ESCOLAR: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO 

EDUCACIONAL 

Este livro destina-se aos profissionais de ensino que atuam nas escolas 

ocupando as diferentes funções que dão apoio ao trabalho dos 

professores e dos, em especial, aos estudantes dos cursos de 

Pedagogia, aos alunos das demais Licenciaturas, e todos aqueles 

interessados na melhoria do ensino público brasileiro. 

371.2 | P659p | Cód. Livro: 19727 

 

REINVENTANDO A ESCOLA PÚBLICA POR NÓS MESMOS 

Esta obra representa uma nova forma de relacionamento entre 

universidade e escola pública. A pesquisa teve como objetivo geral 

construir novas formas de conceber a prática política-pedagógica da 

organização escolar, transformando as relações de trabalho no âmbito 

interno da escola pública, bem como entre a unidade escolar e os 

órgãos centrais da educação. 

371.2 | G195r | Cód. Livro: 19697 

 



GESTÃO PEDAGÓGICA: GERINDO ESCOLAS PARA A CIDADANIA 

CRÍTICA 

'Gestão Pedagógica Gerindo Escolas para a Cidadania Crítica' é um 

livro que mostra que a educação não é para ser padronizada e, 

tampouco, deve ser limitada a um simples compêndio a ser traduzido 

em plano de ação sem uma visão holística. Essa visão se faz mediante 

uma gestão pedagógica e escolar. 

371.2 | T231g | Cód. Livro: 19692 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA: ARTES E OFÍCIOS DA 

PARTICIPAÇÃO COLETIVA 

O tema desse livro é o processo de democratização das relações 

administrativas no interior da escola e sua articulação com a 

comunidade. Além da análise e das constatações da autora, 

encontramos a importante contribuição que um trabalho localizado 

pode trazer ao desenvolvimento geral dos estudos de adm escolar. 

371.2 | H811g | Cód. Livro: 19721  

 

GESTÃO ESCOLAR, DEMOCRACIA E QUALIDADE DO ENSINO 

Este livro consolida os resultados de anos de dedicação de Vitor 

Henrique Paro à pesquisa teórica e prática na área educacional. O autor 

examina o conceito de qualidade do ensino e sua relação com a 

democracia na organização da escola. 

371.2 |  P257g | Cód. Livro: 19762 

 

 

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA: SABERES NECESSARIOS A PRÁTICA 

EDUCATIVA 

Paulo Freire nos apresenta uma reflexão sobre a relação entre 

educadores e educandos e elabora propostas de práticas pedagógicas, 

orientadas por uma ética universal, que desenvolvem a autonomia, a 

capacidade crítica e a valorização da cultura e conhecimentos 

empíricos de uns e outros. 

371.3 | F862p | Cód. Livro: 19776  



 

LIÇÕES DE DIDÁTICA 

Esse livro reúne um conjunto de textos que procura aprofundar as 

questões inerentes a cada uma das dimensões do processo didático 

- ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Como campo de estudo, a 

didática é uma disciplina de natureza pedagógica aplicada, 

orientada para as finalidades educativas e comprometida com as 

questões concretas da docência. 

371.3 | L698 | Cód. Livro: 19707 

 

A MÁQUINA DAS CRIANÇAS 

Trata da atual proposta de uso dos notebooks, já em experimentação 

no Brasil, por alunos de ensino fundamental e médio, a mais recente 

onda tecnológica na educação mundial. A idéia foi lançada por 

Seymour Papert há quase 30 anos, com a premissa de que o 

computador é importante para a autonomia intelectual do aprendiz a 

partir dos primeiros anos de escolarização. 

371.334 | P214m | Cód. Livro: 19752  

 

GESTÃO EM COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: O AUDIOVISUAL NO 

ESPAÇO ESCOLAR 

Tomando a gestão democrática como um critério para alcançar a 

qualidade social da educação, ao buscar conhecer como as escolas 

estão se organizando para avançar em suas práticas participativas, 

este estudo mostra uma realidade que pode ser encontrada em outras 

situações e lugares. 

371.335 | L735g | Cód. Livro: 19694 

 

VÍDEO EDUCATIVO - UMA PEDAGOGIA AUDIOVISUAL 

O livro discorre sobre a produção audiovisual, informação, educação, 

capacitação popular, modelos de comunicação e sustentabilidade. 

Qualifica o vídeo como importante instrumento de ensino-

aprendizagem. 

371.335 | W846v | Cód. Livro: 19700 



VIGILÂNCIA, PUNIÇÃO E DEPREDAÇÃO ESCOLAR 

Esta obra aborda a necessidade de ampliar o debate sobre até que 

ponto a escola simplesmente reflete o que acontece na sociedade, 

onde o poder disciplinar se apóia basicamente em técnicas de 

dominação, preparando os indivíduos para a observação passiva de 

normas, que são a expressão de controle, vigilância e punição. 

371.5 | G963v | Cód. Livro: 19693 

 

 

INFÂNCIA E LEITURA: FORMAÇÃO DA CRIANÇA LEITORA E 

PRODUTORA DE TEXTO  

Um livro que tem como ponto principal de reflexão a infância. As 

autoras reportam-se ao desenvolvimento da criança, na sua formação 

como sujeitos em construção, portadores de capacidades e talentos 

que serão desenvolvidos com estímulo e atenção dos adultos.  

372.4 | B623i | Cód. Livro: 19439 

 

 

PEDAGOGIA DO OPRIMIDO 

O autor propõe um método abrangente, pelo qual a palavra ajuda o 

homem a tornar-se homem. Assim, a linguagem passa a ser cultura. 

Através da decodificação da palavra, o alfabetizando vai-se 

descobrindo como homem, sujeito de todo o processo histórico. 

372.41 | F862p | Cód. Livro: 6136 

 

 

AÇÃO CULTURAL PARA A LIBERDADE: E OUTROS ESCRITOS 

O método Paulo Freire é de educação, não de alfabetização de 

adultos. Antes de tudo, visa a ensinar a estudar, o que para ele 

significa repensar e não armazenar idéias alheias. É assumir uma 

atitude crítica diante do que se estuda e estende-la à realidade social, 

à própria existência e à visão do mundo. 

374 | F862a | Cód. Livro: 19678 



MODELOS PEDAGÓGICOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Neste livro são expostas perspectivas para o conceito de modelo 

pedagógico e seus elementos, focalizando a EAD, assim como 

propostas e experiências na área. 

374.4 | M689 | Cód. Livro: 19705 

 

 

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: UMA INTRODUÇÃO ÀS TEORIAS DO 

CURRÍCULO 

Propões traçar um mapa dos estudos sobre currículo desde sua 

gênese, nos anos 20, até às atuais teorias. Em linguagem direta, nos 

fornece um panorama sintético das principais perspectivas do tema. 

375 | T121d | Cód. Livro: 19737  

 

 

AS DIMENSÕES DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

Os textos que compõem esse livro procuram dar conta não só de 

algumas dimensões do projeto político-pedagógico, mas também de 

questões teóricas e práticas que orientam a reflexão sobre a escola, 

tomando como base as atuais políticas públicas. 

379 | D582 | Cód. Livro: 19706  

 

 

GESTÃO E CURRICULO: FUNDAMENTOS POLÍTICOS E 

EPISTEMOLÓGICOS DOS PROJETOS ESCOLA CIDADÃ E CIDADE 

EDUCADORA 

Este livro estuda a experiência em curso no município de Porto Alegre 

que implementa o projeto Escola Cidadã e Cidade Educadora, a fim de 

garantir a participação dos pais nas decisões tomadas no âmbito 

administrativo e pedagógico. 

379.2 | H632g | Cód. Livro: 19723 

 



 

RAÇA E CLASSE NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA: A CULTURA NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

O objeto de análise deste livro teve como campo empírico o processo 

de implementação do artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9.394/96). Analisam-se ressignificações 

culturais, históricas e políticas que envolvem as categorias raça e classe 

nos sistemas de ensino, interferindo no formato das políticas 

educacionais antirracistas. 

379.26 | F482r | Cód. Livro: 19744 

 

FUNDAÇÃO REDE AMAZÔNICA – DUAS DÉCADAS E MEIA DE 

DEDICAÇÃO À FORMAÇÃO DO HOMEM NA AMAZÔNIA 

A esta obra cabe um lugar singular porque cumpre um papel relevante 

na reconstituição histórica da memória das comunicações na 

Amazônia. O autor inicia com uma análise história da Fundação Rede 

Amazônica, inserindo-a no contexto sócio-histórico regional e, ao 

mesmo tempo, fixando fatos importantes das comunicações na região.  

384.552113 | M757f | Cód. Livro: 19456 

 

 

 

 



OXFORD ENGLISH - ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING-

ANSWER BOOK WITH TEACHING NOTES 

Coverage in all four skills with up-to-date technical content. 

428 G558r Cód. Livro: 19773 

  

 

 

HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA: DAS ORIGENS AO 

ROMANTISMO 

As obras literárias são examinadas no seu contexto histórico-sócio-

cultural, sem perder de vista a 'continuidade específica' em que se 

inscrevem.  

469.50 M375 Cód. Livro: 19596 

 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA O TRABALHO CIENTÍFICO - ABNT 2009 

Neste manual você encontra uma explicação clara e objetiva dos 

passos necessários para formatar um Trabalho Científico, 

rigorosamente dentro das normas técnicas adotadas no Brasil. 

501.8 F983 Cód. Livro: 19671 

 

 

CONVITE À FILOSOFIA 

O livro discute os grandes temas da Filosofia, como Razão, Verdade, 

Conhecimento, Ciência, Ética, Política, Arte, Religião, Metafísica. 

520 C46c Cód. Livro: 19746 

 

 

 

 



HISTÓRIA DA QUÍMICA 

 A Química é uma história, em constante evolução, balizada por 

conquistas extraordinárias e duras batalhas em defesa da sua 

dignidade e reconhecimento. 

540 B457h Cód. Livro: 19689 

 

 

 

EXPERIMENTOS DE QUÍMICA EM MICROESCALA, COM MATERIAIS DE 

BAIXO CUSTO E DO COTIDIANO 

Livro com mais de 30 experiências para os 3 anos do ensino médio. 

Material de baixo custo, sempre que possível utilizando reagentes 

inofensivos, que não causem riscos e nem agridam o meio ambiente. 

10 Experiências de Química Geral 11 Experiências Física Química 11 

Experiências de Química Orgânica. 

540 C955e Cód. Livro: 19687 

 

QUÍMICA GERAL E REAÇÕES QUÍMICAS 1 

O livro possui tópicos que permitem introduzir, tão cedo quanto 

possível, os conhecimentos necessários às experiências de laboratório 

feitas em cursos de química geral. 

540 K879 Cód. Livro: 13151 

 

 

QUÍMICA GERAL E REAÇÕES QUÍMICAS 2 

Este volume destaca o controle das reações químicas através dos 

princípios de reatividade: equilíbrio químico, termodinâmica química e 

eletroquímica, além de alguns aspectos da química dos elementos 

representativos e de transição. Exemplos e exercícios auxiliam a 

fixação do conteúdo 

540 K879 Cód. Livro: 17082 

 

 



HISTÓRIA DA QUÍMICA 

O livro cobre os, aproximadamente, 200 anos da história da Química 

moderna, bem como sua pré-história, com análises bem colocadas 

sobre a Alquimia e a teoria do flogisto. 

540.9 N511h Cód. Livro: 19690 

 

 

 

PRÁTICAS DE QUÍMICA INORGÂNICA 

A execução de atividades práticas em química mostra-se fundamental 

não apenas para que habilidades e competências sejam desenvolvidas, 

mas também para que o aluno possa perceber a lógica e a beleza do 

conhecimento químico. 

546 F224p Cód. Livro: 13154 

 

  

ÁCIDOS E BASES EM QUÍMICA ORGÂNICA 

Obra destinada a professores e estudantes de pós-graduação, a 

estudantes de graduação que optaram por Química Orgânica e aos 

interessados no estudo das reações ácidos-bases. 

547 C837 Cód. Livro: 13042  

 

 

PRÁTICAS DE QUÍMICA ORGÂNICA 

Este livro, destinado a estudantes de Química Orgânica, visa orientá-

los em seus trabalhos de laboratório. 

547 M266p Cód. Livro: 19702 

 

 

 

 



GEOMORFOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

Esta obra aborda as relações entre Geomorfologia e Meio Ambiente - 

intemperismos em regiões tropicais, pedologia e geomorfologia, 

movimentos de massa, biogeografia e geomorfologia, desertificação e 

desenvolvimento sustentável, geomorfologia aplicada aos EIAS-RIMAS 

e degradação ambiental.  

551.4 G929g Cód. Livro: 19677 

 

 

BIOLOGIA DOS ORGANISMOS 

Este volume apresenta: aspectos modernos da classificação dos seres 

vivos; comparação das estratégias de sobrevivência desenvolvidas 

pelos grupos biológicos no curso da evolução; anatomia e fisiologia 

dos animais utilizando o homem como exemplo e estudo da anatomia 

e da fisiologia das plantas utilizando as angiospermas como exemplo. 

574 A479l Cód. Livro: 19750 

 

NUTRIÇÃO E TÉCNICA DIETÉTICA 

A obra traz o conhecimento científico sobre os alimentos naturais e 

industrializados, o modo adequado de prepará-los segundo técnicas 

básicas e a melhor forma de apresentá-los. 

613 P544n Cód. Livro: 16970 

 

 

 

PIRÂMIDES DOS ALIMENTOS - FUNDAMENTOS BÁSICOS DA 

NUTRIÇÃO 

Esta obra tem por objetivo esclarecer, de forma prática e aplicativa, a 

funcionalidade e a importância que os alimentos exercem no 

organismo humano. 

613 P667p Cód. Livro: 19729 

 



 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: O SER, O SABER, O FAZER 

Analisa as questões relativas ao agente comunitário de saúde, 

decorrentes da grande disseminação dos Programas de Saúde da 

Família. 

613 S586 Cód. Livro: 19738  

  

 

NUTRIÇÃO: CONCEITO E APLICAÇÕES 

O livro tem como objetivo transmitir a estudantes de Nutrição e cursos 

correlatos conhecimentos que proporcionem uma formação básica e 

teórica adequada às necessidades curriculares e acadêmicas dos 

cursos de Nutrição, bem como conhecimentos práticos para a 

formação profissional. 

613.2 G156n Cód. Livro: 19720  

 

MANUAL DE DIETOTERAPIA E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

O livro apresenta estudos sobre novos e importantes temas: Avaliação 

Bioquímica, Síndrome Metabólica, Cuidado Nutricional do Idoso 

Cardiopata e, particularmente, como consequência dos Avanços da 

pesquisa biotecnológica, do estudo da nutrigenômica e da 

nutrigenética. 

613.2 M266 Cód. Livro: 19725 

 

TÉCNICA DIETÉTICA: TEORIAS E APLICAÇÕES 

 O livro aborda todos os temas sobre Técnica Dietética necessários em 

um curso de graduação em Nutrição. 

613.2 P544n Cód. Livro: 19715 

 

 

 

 



NUTRIÇÃO 1 - ENTENDENDO OS NUTRIENTES 

Esta obra, dividida em dois volumes, apresenta muitas dessas 

mudanças com a introdução de temas novos, resultantes de pesquisas 

recentes, além de abordar todos os tópicos fundamentais da nutrição. 

Neste primeiro volume são estudados principalmente os nutrientes, a 

fisiologia da digestão e o metabolismo. 

613.2 W577n Cód. Livro: 1970 

 

 NUTRIÇÃO 2 -APLICAÇÕES 

Este segundo volume de Nutrição entrelaça os fundamentos da 

nutrição à prática, mostrando como essa ciência influencia a vida das 

pessoas. Cada capítulo é seguido de um destaque que oferece aos 

leitores uma visão aprofundada de um assunto atual. Com muitas 

ilustrações coloridas, o livro fornece ainda diversos recursos didáticos 

e um glossário ao fim do texto. 

613.2 W577n Cód. Livro: 19709 

 

ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL PROLONGANDO A VIDA COM SAÚDE 

O autor deste livro apresenta: tudo sobre os alimentos funcionais, 

suas propriedades nutritivas e seu poder de prevenir tratar doenças. 

613.26 O48a Código Livro: 19724 

 

 

 

GESTÃO DE SAÚDE, BIOSSEGURANÇA E NUTRIÇÃO DO TRABALHO 

Gestão Saúde, Biossegurança e Nutrição do Trabalhador surge como 

elemento fundamental para avaliações organizacionais na perspectiva 

de novos paradigmas para trabalhadores e empresários. 

613.32 F362g Cód. Livro: 19763 

 

  

 



HIGIENE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS 

Constitui uma obra de referência para profissionais e acadêmicos da 

área de alimentos. 

614.1 G3721 Cód. Livro: 17651 

 

 

 

NUTRIÇÃO NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Este livro oferece a estudantes e profissionais interessados em 

nutrição clínica um conteúdo teórico abrangente e atual, com 

apresentação de casos clínicos e discussões de temas polêmicos da 

terapia nutricional, analisados pelos mais renomados profissionais. 

615.85 C974n Cód. Livros: 19617 

 

 

 

MEDICINA INTERNA BÁSICA 

Medicina Interna Básica é um livro-texto completo sobre medicina 

interna, escrito de maneira concisa e clara. É uma fonte agradável para 

o aprendizado da medicina interna para estudantes de medicina, 

residentes, especialistas em medicina interna ou em suas 

subespecialidades e médicos de outras disciplinas.  

616 S553 Cód. Livro: 19765 

 

ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL 

Este livro aborda os principais elementos utilizados em eletrônica 

digital e seus sistemas derivados, de uma forma simples e objetiva, 

com uma linguagem acessível, fundamental para o bom 

desenvolvimento teórico e prático do assunto dentro da área. 

621.38 I93e Cód. Livro: 17037 

 

 



CONTROLADOR DIGITAL DE SINAIS 56F800 E BASEADO NO 

MC56F8013 

A arquitetura interna da família 56F800/E, seu set de instruções e as 

principais características técnicas são estudados neste livro. 

621.38 S179c Cód. Livro: 12702 

 

 

GUIA COMPLETO DE CABEAMENTO DE REDES 

Fornece uma cobertura de todos os tópicos necessários para os 

interessados em aprender conceitos e procedimentos básicos sobre 

cabeamento, mediante a apresentação de exercícios de laboratório 

pertinentes, fortes cenários da vida real, instruções sobre o uso de 

ferramentas e práticas comuns, populares, e estratégias e 

implementações recomendadas. 

621.39 P654g Cód. Livre: 13303  

 

CNC: PROGRAMAÇÃO DE COMANDO NUMERICOS 

COMPUTADORIZADOS - TORNEAMENTO 

Com o objetivo de atender às necessidades do mercado, surgiu a idéia 

de criar uma obra de nível técnico, com uma linguagem simples e 

objetiva, cujo tema é o Comando Numérico Computadorizado - CNC, 

um segmento da metalmecânica que está crescendo muito, causando 

uma grande revolução no mundo da usinagem. 

621.9023 | S586c | Cód. Livro: 16878 

 

CONSTRUÇÃO PASSO-A-PASSO 

A publicação traz uma coletânea revisada de artigos técnicos 

ilustrados publicados na revista Equipe de Obras entre as edições 21 e 

35. Com linguagem didática prática e direta o livro Construção Passo a 

Passo é um manual de consulta e uma ferramenta para tirar dúvidas e 

aprender a maneira correta de executar os serviços de Construção. 

624 C755 Cód. Livro: 16903 

 



ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

O objetivo deste livro é familiarizar o leitor com a terminologia e os 

principais aspectos das estruturas de concreto, cujo projeto o 

engenheiro especializado em obras industriais é frequentemente 

solicitado a desenvolver. 

624.1 E35e Cód. Livro: 19734 

 

 

 

TÉCNICA DE ARMAR AS ESTRUTURAS DE CONCRETO 

A nova técnica de armar as estruturas de concreto segue o princípio 

de que o concreto estrutural é composto por dois materiais diferentes, 

o concreto, material frágil de baixa resistência à tração, e o aço, dúctil 

e de alta resistência e rigidez. 

624.183 F993t Cód. Livro: 19672 

  

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS USANDO TUBOS PVC E PPR  

Este manual procura dar todas as informações conceituais e 

profissionais para o projeto, a construção, o uso e a manutenção de 

instalações hidráulicas prediais, usando tubos de PVC e PPR. 

627 B748i Cód. Livro: 196607 

 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

'Instalações Hidráulicas e Sanitárias' mantém-se rigorosamente 

atualizado com as normas brasileiras vigentes na área. 

627 C912i Cód. Livro: 17129 

 

 



 

MANUAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

O objetivo deste Manual é proporcionar ao estudante, ao profissional 

e ao técnico as informações relacionadas com as Instalações 

Hidráulicas, que, de outro modo, teriam eles que reunir e coordenar, e 

isto, embora não seja difícil, demanda pesquisa e tempo, nem sempre 

disponível. 

627 M152m Cód. Livro: 1935 

 

 

INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICO-SANITÁRIAS 

Para a elaboração deste livro, valemo-nos da bibliografia indicada e da 

experiência conquistada, no campo profissional, como projetista de 

instalações hidráulicas e como professor de disciplinas de instalações 

prediais em cursos de graduação nas áreas de Engenharia e 

Arquitetura. 

628.2 M528i Cód. Livro: 4704 

 

 

PARASITOLOGIA VETERINÁRIA 

Nesta edição, o conteúdo está mais completo. A classificação dos 

parasitas foi atualizada e está de acordo com as alterações que 

ocorreram nos últimos anos. Um livro completo - para estudantes, 

profissionais e pesquisadores - que aborda os três aspectos da 

parasitologia: helmintologia, entomologia e protozoária. 

636.08 P222 Cód. Livro: 19768 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Ajustado às mais recentes evoluções conceituais e às novas tendências 

de utilização da Contabilidade de Custos para fins decisórios, 

gerenciais, este livro reúne uma série de características que o 

diferenciam positivamente da bibliografia disponível. 

657 M375c Cód. Livro: 19670  



  

 

GESTÃO DE PESSOAS: O NOVO PAPEL DOS RECURSOS HUMANOS 

NAS ORGANIZAÇÕES 

O objetivo central deste livro é mostrar as novas características e o 

novo perfil da gestão de pessoas. 

658.3 C532g Cód. Livro: 19748 

 

 

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS - UMA VISÃO HOLÍSTICA 

Esta nova edição pode ser considerada uma nova obra, tão 

profundadas as modificações efetivadas no conteúdo dos temas-

chaves do livro, passando a retratar a função Organização & Métodos, 

definitivamente, numa nova dimensão, sistêmica, orgânica, aberta, 

global, não convencional. 

658.4 C975o Cód. Livro: 19680 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Este moderno livro-texto fornece um caminho lógico nas atividades de 

administração da produção e um entendimento do contexto 

estratégico em que os gerentes de produção trabalham.  

658.5 S631 Cód. Livro: 19662  

 

 

ALIMENTOS: UM ESTUDO ABRANGENTE 

Este livro aborda as ações e os efeitos biológicos que ocorrem entre os 

alimentos, o organismo humano e o meio ambiente. 

664 E92a Cód. Livro: 13028 

 

 



 

TABELA DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ALIMENTOS 

O livro é a um só tempo guia e roteiro prático, com a composição 

química dos alimentos, valor energético, teor de minerais de 

importância nutricional e as necessidades nutricionais básicas. 

664.07 F814t Cód. Livro: 17201  

 

 

 

TABELA DE EQUIVALENTES, MEDIDAS CASEIRAS E COMPOSIÇÃO 

QUIMICA DOS ALIMENTOS 

O livro traz atualizações importantes nas ingestões dietéticas de 

referência (DRI -dietary reference intake); inclusão de conteúdo sobre 

carga glicêmica e grão integral. 

664.07 P116t Cód. Livro: 19761 

 

 

MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS 

Microbiologia dos Alimentos é livro-texto básico dirigido a estudantes 

e profissionais da área de alimentos. A microbiologia dos alimentos é 

um importantíssima área da microbiologia aplicada, e deve, por isso, 

ser previlegiada com as melhores e mais atuais informações 

disponíveis. É isso que nos oferece o presente livro. 

664.0015 F814m Cód. Livro: 17149 

 

O EDIFÍCIO ATÉ SUA COBERTURA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

A finalidade deste trabalho é orientar aos alunos de cursos de 

Engenharia Civil na tecnologia da construção de edifícios. 

690 A993e Cód. Livro: 2600 

 

 



 

PRÁTICAS DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES VOL. 2 

Este livro servirá como instrumento básico na gestão de negócios em 

obras imobiliárias para profissionais que atuam na construção civil e 

nele há modelos das diversas possibilidades de contratação de mão de 

obra e seu gerenciamento. 

690 B732p Cód. Livro: 18660 

 

LOGÍSTICA APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL: COMO MELHORAR O 

FLUXO DE PRODUÇÃO NAS OBRAS 

O livro oferece uma abordagem atual e completa do planejamento, da 

tecnologia empregada, da organização e do controle das atividades 

logísticas na gestão da cadeia de suprimentos, porém com foco 

específico no setor da construção civil. 

690 V657l Cód. Livro: 12832 

 

TECNOLOGIA, GERENCIAMENTO E QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 

Os materiais, as técnicas e os processos de construção de edifícios têm 
evoluído de forma acentuada nos últimos tempos, requerendo cada 
vez mais conhecimentos multidisciplinares por parte dos engenheiros, 
arquitetos e construtores em geral. 

690 T452t Cód. Livro: 12766 

 

 

A TÉCNICA DE EDIFICAR 

Essa publicação 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: 19784. 

 

 



ACIDENTES ESTRUTURAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O objetivo desse livro é divulgar no meio técnico as causas de 
acidentes estruturais ocorridos na construção civil, com a esperança 
de que, através do estudo de lamentáveis acontecimentos, todos 
aprendam como melhor evitar sua repetição.  

690.22 A181a Cód. Livro: 5900  

 

 

TRINCAS EM EDIFÍCIOS: CAUSAS, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

Aborda as várias causas de formação de fissuras nos edifícios: 
recalques de fundação, deflexões de componentes estruturais, 
movimentações higrotérmicas dos materiais e componentes de 
edifícios, retração de cura de argamassa e concretos e alterações 
químicas dos materiais de construção. 

690.26 T452t Cód. Livro: 4983  

 

PATOLOGIA, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

Este livro tem por objetivo o estudo do desenvolvimento de sintomas 
patológicos em estruturas de concreto armado ou protendido, bem 
como dos métodos e procedimentos para recuperação e reforço 
dessas estruturas e os trabalhos de manutenção necessários para 
evitar o surgimento dos sintomas patológicos. 

691.3 S719p Cód. Livro: 5848 

 

INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 

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: 17487 

 

 



COMO PREPARAR ORÇAMENTOS DE OBRAS 

São abordados todos os passos do processo de orçamentação: 

levantamento de quantitativos, composição de custos unitários, 

cotação de insumos, curva ABC e custo indireto, além da técnica de 

fechamento do preço de venda e definição do BDI. 

692.5 M435 Cód. Livro: 19675 

 

 

TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTOS 

Apresenta a Base de Dados PINI para orçamentos e com informações e 

critérios de maior credibilidade na indústria da construção civil 

nacional foi totalmente revisado e reestruturado. 

692.5 T249t Cód. Livro: 19656 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS  

'Caderno de Encargos' é composto por 846 normas. Dentre essas - 

inclusão da manda EPDM para uso em impermeabilização; inclusão do 

silano-cor hidrófugo penetrante; procedimento referente à proteção 

do concreto aparente por um sistema duplo contra a ação dos cloretos 

e da chuva ácida; entre outros. 

692.8 G924G Cód. Livro: 7842 

 

ARTE PARA CRIANÇAS 

Este livro conduz a criançada a um passeio colorido e divertido pela 

arte ao longo da história. 

700 K51a Cód. Livro: 19759  

 

 

 

 



A HISTÓRIA DA ARTE 

'A História da Arte' deve sua popularidade não só ao texto objetivo e 

simples, mas também à perícia do autor em apresentar uma narrativa 

clara.  

709 G632h Cód. Livro: 19655 

 

 

 

TUDO SOBRE ARTE: OS MOVIMENTOS E AS OBRAS MAIS 

IMPORTANTES 

Organizado cronologicamente e repleto de ícones que encantaram o 

mundo, traça um panorama da evolução artística em seus mais 

importantes estilos e movimentos, apresentando as obras 

emblemáticas da pintura, escultura, arte conceitual e da performática, 

além de análises detalhadas que facilitam sua compreensão. 

709 T912 Cód. Livro: 19597 

 

DESENHO GEOMÉTRICO  

Com o objetivo de mostrar que o desenho geométrico é a própria 

geometria aplicada, este material apresenta as formas que devem ser 

estudadas e construídas para que o estudante fixe o desenvolvimento 

do desenho geométrico dos processos gráficos de sua representação 

exata, com a sua beleza ou transcendentalidade. 

744 C331d Cód. Livro: 19615 

 

TRILOGIA DO TEATRO INFANTIL 

Obra traz para o leitor uma significativa mostra do que se faz hoje no 

país na difícil área da dramaturgia infantil. 

792.02 B823t Cód. Livro: 17744  

 

 

 



CRÔNICAS DE MANAUS 

Estas crônicas têm a pretensão de trazer ao nosso conhecimento mais 

uma voz na cidade de Manaus. Aqui se pretende dar voz aos excluídos, 

com todas as suas mazelas, mas também falar de amores e de 

esperanças. 

869.819 O48c Cód. Livro: 19451  

 

 

 

BUDAPESTE: ROMANCE 

Ao concluir a autobiografia romanceada 'O Ginógrafo', a pedido de um 

bizarro executivo alemão que fez carreira no Rio de Janeiro, José 

Costa, um ghost-writer de talento fora do comum, se vê diante de um 

impasse criativo e existencial. 

869.9 B917l Cód. Livro: 13157 

 

 

AMAZÔNIA MITO E LITERATURA 

Um dos ensaios mais esclarecedores sobre a cultura amazônica, a obra 

é emblemática e reveladora do mundo primitivo e mágico que 

sobrevive na Amazônia, à margem da civilização, por intermédio de 

seus relatos míticos e suas tradições culturais. 

869.904 K942 Cód. Livro: 12654 

 

 

HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA, V 2: Realismo e Simbolismo 

Em edição cuidadosamente revista e atualizada, a produção literária 

do Realismo e do Simbolismo. Entre nós, a época realista abrange os 

anos que medeiam entre a publicação de O Mulato, de Aluísio 

Azevedo, em 1881, quando apareceram ainda as Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, de Machado de Assis, e a publicação, em 1902, de 

Canaã, de Graça Aranha, e de Os Sertões, de Euclides da Cunha. 

869.909 M144h Cód. Livro: 19757  



 

HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA, V3: MODERNISMO 

O presente volume, dedicado ao estudo das correntes do 

Modernismo, não só foi inteiramente revisto, como também 

atualizado, a fim de acompanhar a criação literária das últimas 

décadas. 

869.909 M414h Cód. Livro: 19758 

 

 

HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA, Vol. I Das Origens ao 
Romantismo  

Como o seu autor, titular da Universidade de São Paulo, sublinhou nas 

páginas introdutórias, as obras literárias são examinadas no seu 

contexto histórico-sócio-cultural, sem perder de vista a 'continuidade 

específica' em que se inscrevem.  

869.909 M414h Cód. Livro: 15812 

 

 

AMAZONIA FORMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Obra fundamental de Samuel Benchimol, na qual o autor descreve e 

analisa, com competência ímpar, personagens, atores e matrizes 

etnoculturais e sociais que contribuíram para a formação das 

sociedades amazônicas, com ênfase no intercruzamento dos 

imigrantes com as populações tradicionais da Amazônia. 

981.1 B457a Cód. Livro: 19416 

 

AMAZÔNIA CULTURA E SOCIEDADE 

Coletânea de estudos e ensaios do médico e cientista Djalma Batista 

sobre a Amazônia. São textos concebidos com rigor científico, em que 

o autor instiga o leitor a refletir sobre temas e questões que envolvem 

a problemática amazônica. 

981.1 D623a Cód. Livro: 19454 

 



HISTÓRIA DO AMAZONAS 

O autor, com esse manual introdutório, oferece aos estudantes, 

professores e leitores interessados em conhecer a história regional, os 

fundamentos para uma compreensão crítica dos fatos e personagens 

que compõem a cena histórica do Amazonas. 

981.1 F475 Cód. Livro: 19417 

 

 

COMPLEXO DA AMAZONIA 

Obra referencial sobre o processo de desenvolvimento amazônico, o 

livro faz um diagnóstico da realidade socioeconômica da região em 

que destaca a necessidade de realização de estudos científicos sobre a 

biodiversidade regional para servir de base para as políticas públicas 

para a Amazônia. 

918.11 B333c Cód. Livro: 3300  

 

 

A ILUSÃO DO FAUSTO MANAUS 

A ilusão do Fausto é um estudo pioneiro sobre a cidade de Manaus, 

que foi planejada e construída para atender a uma demanda do capital 

internacional. Já muito se comentou e escreveu sobre o espaço 

embelezado da cidade. Mas há uma zona de sombra, escondida ou 

muito pouco revelada nesse urbanismo pretensamente grandioso, 

espelhado na Paris do prefeito Haussmann. 

981.13 D541i Cód. Livro: 19422 

 

A GRANDE CRISE 

O livro do historiador Antonio Loureiro enfoca a fase do Ciclo da 

Borracha que vai de 1907 a 1916. O período corresponde ao momento 

de ápice e declínio da economia gumífera na Amazônia, com a entrada 

no mercado da borracha produzida na Ásia. A obra trata das 

repercussões da crise em âmbito regional e nacional. 

981.112 L892g Cód. Livro: 14147 


