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Contabilidade  Básica:
cadernos  de  exercícios  /
José Carlos Marion

Número de chamada: 
657.1 M341c 

Resumo: A matéria exposta
do  livro-texto  em  que  se
fundamenta este caderno de exercícios procura
ir  além  da  existente  em  livros  destinados  ao
ensino de iniciação à Contabilidade. Apresenta
uma metodologia moderna, testada em algumas
escolas  e  com  resultados  considerados
satisfatórios, por meio de linguagem simples e
acessível ao iniciante em Contabilidade.

Aprender antropologia / 
François Laplantine

Número de chamada:
39 L314a 

Resumo:  Partindo  de  uma
análise  de  textos  escritos
pelos exploradores europeus
do  século  XVI  -  cujas
observações  constituem  a
pré-história  da Antropologia -,  este livro
tem  o  objetivo  de  coloca  o  leitor  em
contato  com  as  idéias  de  Durkheim  e
Mauss. A seguir, é a vez de conhecer as
tendências teóricas e contemporâneas, que
são detalhadas para possa ser desvendada
a especificidade da prática antropológica. 

Ética  empresarial  na
prática: liderança,
gestão  e
responsabilidade
corporativa

Número de chamada: 
174.4 A368e

A partir do século XIX, a vida e
o  comportamento  em sociedade  começaram a  se
organizar  em torno  do  sistema  de  produção.  Daí
advém  a  importância  social  que  as  empresas
passaram a exercer no mundo todo, ao oportunizar
o  consumo.  Com  base  neste  contexto,  esta  obra
conceitua e  define o que é  ética,  bem como,  seu
estreito relacionamento com a lei e os costumes es
elecidos  na  vida  em  sociedade,  oportunizando  a
discussão das motivações que estão por trás da sua
adoção - ou não - no mundo nos negócios.

Surdes  e
bilinguismo

Número  de
chamada: 376 S961

A leitura, a compreensão
dos  textos  e  a  produção
escrita são tarefas árduas
ao  surdo  em  sua
trajetória  escolar  e
profissional.  A  língua  de  sinais,  ao  ser
introduzida dentro dos espaços escolares, passa
a  ser  coadjuvante  no  processo,  enquanto  o
português  e  o  oralismo  ocupam  o  papel
principal.  Em  razão  disto,  crianças,  jovens  e
adultos surdos não têm o verdadeiro acesso ao
saber  escolar  pelas  limitações  que  lhe  são
impostas.



Matemática  financeira  e
suas  aplicações  12  ed/
Alexandre Assaf Neto

Número de chamada: 
51:336.6 A844m

Este livro foi escrito com o
intuito de cobrir não somente os fundamentos 
teóricos da Matemática Financeira, como 
também de desenvolver suas principais 
aplicações práticas. As extensas aplicações da 
matéria são processadas de forma a adaptar o 
conhecimento teórico a uma situação prática, 
não havendo preocupações maiores com relação
aos detalhes normativos da operação, bastante 
mutáveis em nossa economia.

Análise das demonstrações
contábeis / José Carlos
Marion

Número  de  chamada:
657.3 M341

Este  livro  evidencia  a
utilidade  da  demonstração  contábil  como
instrumento  de  tomada  de  decisão.  Destina-se
especialmente  ao  curso  de  graduação,
enfatizando a aplicação dos níveis - introdutório
e  intermediário  para  analisar  a  situação
econômico-financeira.

Matemática  financeira  e  suas
aplicações  11ed./  Alexandre
Assaf Neto

Número de chamada: 

51:336.6 A844m

Este  livro  foi  escrito  com o  intuito  de  cobrir  não
somente  os  fundamentos  teóricos  da  Matemática
Financeira,  como  também  de  desenvolver  suas
principais aplicações práticas. 

Organização  ,  Sistemas  e
Métodos - e As Tecnologias de
Gestão  Organizacional  -  Vol.
1/ Luis César G. de Araújo

Número  de  chamada:  65.01
A663o

A gestão de processos chegou para permitir que
as organizações alcancem a excelência e daí o
crescimento.  Tecnologias  existentes  têm
condições  para  alcançar  esses  propósitos  e,
certamente,  algumas  não  têm  condições  de
impor  a  velocidade  desejada  e  as  soluções
surjam,  muitas  vezes,  como  num  passe  de
mágica. 

Organização  ,  Sistemas  e
Métodos - e As Tecnologias
de Gestão Organizacional -
Vol.  2/  Luis  César  G.  de
Araújo

Número de chamada: 65.01
A663o

Este  volume  apresenta  e
sugere  a  aplicação  de
tecnologias  contemporâneas  e  que  estão  em
plena consonância com os nossos novos tempos.
Assim,  temos:  arquitetura  organizacional,

Administração da Produção
- Edição Compacta

Número de chamada:

658.51 A238

Esta edição compacta do já
clássico  Administração  da
produção traz os aspectos essenciais da área de
gestão  de  operações,  incluindo  o  tratamento
equilibrado  tanto  de  operações  de  manufatura



terceirização  (outsourcing),  gestão  pela
qualidade  total,  benchmarking,  aprendizagem
organizacional  (learning  organizations),
empowerment,  gestão  com livro  aberto (open-
book  management),  gestão  e  organização
horizontal,  reengenharia,  gestão  e  organização
reversa,  balanced  scorecard,  coaching  e
mentoring. 

como de operações de serviços. 

Administração de
Marketing - Conceitos,
Estratégias e Aplicações/ 
Angela da Rocha

Número de chamada:

658.8 R672a

Grande parte do
conhecimento teórico de marketing é oriunda de 
outros países, particularmente dos Estados Unidos e 
dos países europeus desenvolvidos. No entanto, já há
um corpo substancial de pesquisa desenvolvido no 
Brasil, não só voltado para teste e validação de 
conceitos e técnicas estrangeiros, mas também para o
desenvolvimento desses conhecimentos. Este livro se
destaca com relação aos demais textos de referência 
em marketing por abrir um espaço de análise sobre o 
mercado e os consumidores brasileiros. 

Comentários À Lei de
Licitações e Contratos da
Administração Pública/ 
Maria Adelaide de
Campos França

Número  de  chamada:
351.712(094.46)

Com apoio na doutrina e
na  jurisprudência,  a
autora  examina,  artigo
por artigo, o conteúdo da Lei n. 8.666/93, lei de
licitação,  procedendo  a  uma  interpretação
sistemática  e  detalhada  da  matéria.  Traz
inúmeras  decisões  judiciais  referentes  a
procedimentos  licitatórios  e  contratos
administrativos  e  apresenta  comentários  feitos
por  especialistas  na  matéria  e  pela  própria
autora. 

Práticas em recursos humanos –
PRH:  conceitos,  ferramentas  e
procedimentos  /  Ana  Cristina  L.
França

Número  de  chamada:  658.3
F814p

Este  livro  foi  preparado  durante
um  longo  percurso.  A  sua
construção  sofreu  muitos  impactos  e  alterações  de
conteúdo,  estrutura,  dimensionamento.  Este  empenho
foi resultado de um objetivo vigoroso de oferecer aos
leitores dados atuais, práticos e atraentes nos desafios
do exercício de gerenciar  pessoas,  especialmente nos
aspectos processuais e administrativos. 

Educação  Infantil:
fundamentos  e  métodos  /
Zilma  de  M.  R.  de
Oliveira

Número  de  chamada:
373.2 O48e

Este livro aborda aspectos
que  historicamente  orienta  a  ideia  de  quais
seriam  as  funções  da  creche  e  da  pré-escola
enquanto instituições de atendimento e educação
de  crianças  pequenas  e  de  como  o  cotidiano
delas deveria ser organizado. Discute o dualismo
com  que  as  funções  dessas  instituições  são
pensadas em razão da camada social atendida -
custódio-assistencial para as crianças dos meios
sociais mais favorecidos. 



A Construção  social  da  realidade:  tratado  de
sociologia  do
conhecimento  /  Peter  L.
Berger

Número  de  chamada:
316.74:001 B496c 

Este  livro  aborda  o  tema
da  sociologia  do
conhecimento,  campo
redefinido na obra como o
'conhecimento  em  geral'
(senso comum). A sociedade pode apresentar-se
ao  indivíduo  como  uma  realidade  objetiva
(institucionalização  ou  legitimação),  ou  também
como  realidade  subjetiva  (interiorização  ou
identificação). 

Falando  da  Sociedade:
ensaios  sobre  as  diferentes
maneiras  de  representar  o
social / Howard S. Becker

Número  de  chamada:  316
B395f 

Neste livro, Becker pretende
oferecer  uma  série  de  ensaios  a  respeito  de
artistas, escritores, gêneros literários e formas de
representação.  Na primeira  parte,  o  autor  trata
das ideias que visam permitir construir um relato
sobre a sociedade e analisa diferentes exemplos,
como estatísticas, gráficos, fotos, filmes e obras
de arte conceitual. 

Metodologia  do
Ensino  de  Artes  /
Maria Helena C. Ferraz

Número  de  chamada:
37.036 F381m.

As  autoras  discutem
neste  livro  a
importância  da  ARTE
na formação de crianças e jovens, apontando a
importância  da  mediação  do  educador,  na
construção  e  na  vivência  de  um  projeto
pedagógico  comprometido  com  a  formação
crítico-reflexiva  de  educandos  e  educadores,
tendo em vista o bem comum. 

Cultura da Interface: 
como o computador
transforma nossa maneira
de criar e comunicar/
Steven Johnson

Número  de  chamada:
316.422.44 J69c 

Johnson,  uma  das  pessoas  mais  influentes  na
Internet segundo a revista 'Newsweek', supera a
tradicional divisão entre cultura e tecnologia ao
retomar o cruzamento histórico desta com a arte.
Al?m  disso,  mostra  como  a  interface  do
ciberespa?o influencia a vida moderna e reflete
suas  principais  características.  Inovando,
Johnson compara o papel do design tecnológico
ao dos romances do século XIX 

Educação Ambiental /
Genebaldo Freire Dias 

Número de chamada:
37.016:502 D541e

Esta  edição  reúne  um
conjunto  de
informações  para  a
compreensão  e  a  promoção  do  processo  de
Educação  Ambiental  formal  e  não-formal.  O
autor apresenta, de forma comentada, os textos

Educação & exclusão:
abordagens
sócioantropológicas em
educação especial 

Número de chamada: 
37.014.53 E2442 

Esta obra pretende
desacomodar velhas
tradições em educação especial. Nela se fala de 



das  grandes  conferências  internacionais  sobre
Educação Ambiental, promovidas pela Unesco e
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente - Pnuma, desde a realizada em 1975
em Belgrado até a de Tessalônica em 1997. 

uma escola de direito que luta contra as formas 
indignas de submissão às interpretações 
patológicas. Organizada por Carlos Skliar, 
pesquisador de mérito internacional, reúne 
experiências educativas norteadas por uma 
concepção socioantropológica na luta a favor da 
inclusão e do direito à educação para todos. 

O  que  é  filosofia  /  Caio
Prado Jr.

Número de Classificação: 
1 P896q 

Qual a natureza, o objeto e
o  valor  da  investigação
filosófica?  A  filosofia  é
apenas uma criação literária
ou  uma modalidade  de  conhecimento?  Qual  a
relação  entre  conhecimento  científico  e
conhecimento  filosófico?  A filosofia  enquanto
conhecimento do conhecimento. 

O QUE É
COMUNICAÇÃO / 
Paulo Nassar

Número de
Classificação: 658.012.45
N265q

Este livro mostra como o
diálogo  correto  e
permanente  com  os
diferentes  públicos  (consumidor,  comunidade,
trabalhadores, sindicatos, governo, etc.) tornou-
se,  para  empresas,  tão  importante  quanto  um
novo produto, uma nova fábrica ou a conquista
de novos mercados. 

A  dominação  Masculina  /
Pierre Bourdieu

Número  de  chamada:159.9
B769p

A dominação masculina está
de  tal  maneira  ancorada  em
nosso  inconsciente  que  não
percebemos  mais,  de  tal
maneira  afinada  com  nossas  expectativas  que
dificilmente conseguimos repô-lo em questão. 
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