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Ética na Comunicação/
Barros Filho,Clovis de

Número de chamada: 
070.11 B277e

Resumo:  A  objetividade
informativa  é  possível?  A
quem  interessa  a
objetividade  aparente  da
informação?  Como  se
desenvolvem  os  processos  de  produção  e
recepção  das  mensagens  informativas?  Que
efeitos sociais elas produzem ao impor temas e
leituras  da  realidade?  Essas  são  as  questões
polêmicas  a  que  Clóvis  de  Barros  Filho
responde nesta obra. 

Mudança estrutural da esfera pública/ 
Jurgen Habermas

Número de chamada:
659.1:008 

Resumo:  Jürgen
Habermas examina neste
livro  o  “complexo”  que
segundo ele descansa sob
a  expressão  “esfera
pública”. Para ele, pode-
se  esperar,  ao
compreender tal conceito
e  submetê-lo  a  esclarecimento  sociológico,
apreender  de  modo  sistemático  a  própria
sociedade. 

A  monografia  nos
cursos de graduação
/  Geraldo  Inácio
Filho
Número  de  chamada:
001.8 I358m

Resumo: Este livro auxilia
os  universitários  que,  ao
final do curso, necessitam
elaborar  uma  monografia.
Apresenta  a  questão  do  método  científico  de
forma  didática,  com  orientações  gerais  para  a
elaboração de trabalhos de conclusão de curso.
Abundantes  exemplos  ilustram  diversas  partes
componentes da monografia. 

Mediação Pedagógica na sala de aula/ 
Roseli A. Cação Fontana

Número  de  chamada:
37.013 F679m 

Resumo:  O Papel Social Da
Escola  E  Do  Trabalho
Pedagógico. São Enfocados
Neste  Livro,  Através Da
Discussão Detalhada  de
situações de Aprendizagem  em Sala De Aula.  As
Discussões São Teoricamente  Apoiadas  Na
Abordagem  Histórico-Cultural Principalmente  no
Pensamento. 



Gestão estratégica escolar / 
Clóvis Rosa
Número  de  chamada:
37.07 R788g

Resumo: O livro auxilia o
empreendedor-gestor  a
descobrir  os  melhores
meios  de  conduzir  a  sua
escola,  mantendo  o
equilíbrio  financeiro-
administrativo  e  ao
mesmo  tempo  cumprir
sua missão de educar e formar cidadãos para
o futuro. 

As  cores  na  mídia:  a  organização  da  cor-
informação  no  jornalismo/
Luciano Guimarães

Número  de  chamada:
659.3 G963c

Resumo:Este  livro  aborda
as intenções no uso da cor
como informação e cria um
instrumento  teórico  para  a
análise e a elaboração de produtos jornalísticos
que utilizam imagens em cores, como jornais,
revistas e telejornais. 

Como  fazer  documentários:  conceito,
linguagem  e  prática
de produção/ 
Luiz Carlos Lucena

Número  de
chamada: 791.229.2
L935c

Resumo:   Este  livro
aborda os conceitos e
fundamentos  que
ordenam  a  produção  histórica  do  cinema
documental  e  oferece  ferramentas  técnicas
para  a  produção  de  documentários  –  da
escritura do roteiro à edição final. 

Roteiro de documentário: da pré-produção à 
pós-produção / 
Sérgio Puccini 

Número  de
chamada:
Resumo:  Este  livro
investiga  o  processo
de  roteirização  do
documentário
entendido  como
modo de organização
da  produção  e  do
discurso do filme. 



Corumbiara: caso encerrado /
João Peres 
Número de chamada: 
911.3:33(811.1) P437c

Resumo:  “Esta  história
começa  com  uma
certeza.  E  termina  com
muitas dúvidas.” A frase
que  abre  Corumbiara,
caso  enterrado é  um convite  ao  leitor  para
deixar  para  trás  preconceitos  e  verdades
absolutas. 

A produtividade da escola improdutiva: um 
(re) exame das relações
entre educação e estrutura
econômico-social capitalista
/ 
Gaudêncio Frigotto
Número de chamada: 
37.015.6 F912p

Resumo: A obra se estrutura
dentro de uma postura metodológica que busca 
entender a educação no interior da totalidade 
social envolvendo assim uma análise que 
articula com dimensões econômicas, políticas, 
filosóficas e socioculturais. 

Mas afinal...o que é mesmo documentário?
/ Fernão Pessoa Ramos

Número  de  chamada:
791.32 R175m

Resumo:  Material  de
referência  para
iniciantes  e
profissionais,  este  livro
traz  informações
técnicas,  estilísticas  e  de  análises  fílmicas
acuradas  sobre  produções  documentárias
nacionais e estrangeiras, constituindo-se em
uma leitura  para  todos  os  interessados  em
cinema bem-feito. 

O  Coordenador  Pedagógico:  provocações  e
possibilidades de atuação/ 

Ana  Maria  Falcão  de
Aragão [et.al.]

Número de chamada: 
371.134 C776

Resumo:  Neste  novo
volume da coleção sobre o
Coordenador  Pedagógico,
continuando  nossa
interlocução  com  os  coordenadores,
pretendemos  colocar  em  discussão  algumas
questões  provocativas  e  oferecer
fundamentação para uma atuação mais viva e
exitosa  desse  profissional  tão  necessário  nas
escolas deste país. 
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