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O que é Educação / Carlos Rodrigues Brandão

Número de chamada: 
37.01 B817q

Resumo:  Afinal,  para
que é que se aprende? E
por  que  se  inventou  a
educação  e,  depois,  a
escola? Como é que isso
aconteceu e o que é que
se  faz  ali?  Já  que
"ninguém  escapa  da  educação",  seria  bom ao
menos  compreendê-la.  Nem  sempre  houve
escola  e  nem  sempre  ela  foi  do  jeito  que  a
conhecemos. Em vários momentos  da história,
tipos diversos de sociedades criaram diferentes
caminhos para percorrer a estranha aventura de
lidar com o saber e os poderes que ele carrega
consigo. 

Para gostar de aprender arte: sala de 
aula e formação de professores / Rosa 
Iavelberg

Número de
chamada:

371.13 I11p 

Resumo:  A
obra  procura  derrotar  a  concepção
convencional que vê a aula de artes como
mera  pausa  inserida  no  estudo  de
conteúdos  tidos  como  mais  importantes,
determinando o ensino e a aprendizagem
de Arte como parte essencial e articulada
da  formação  dos  professores  e  de  seus
alunos. 

O que é semiótica /
Lúcia Santaella

Número de chamada: 
81'22 S231q 

Para  um  passeio  pelo
mais jovem das ciências
humanas:  a  Semiótica,
tendo  sempre  como
guia  seu  criador  Charles  Sanders  Peirce.  O
trajeto  proporcionará  uma  visão  panorâmica
dos principais fundamentos, particularidades e
fronteiras  desta  teoria  geral  dos  signos.
Convém lembrar que, apesar de o caminho ser
difícil, as belezas do lugar são muitos e é bom
permanecer  como os  olhos  bem abertos,  pois
além  de  escondidas,  elas  passam  muito
rapidamente 

Metodologias  de
pesquisa  em
comunicação:
olhares,  trilhas  e
processos  /  Alberto
Efendy  Maldonado
[et al.]
Número  de
chamada: 
070 M 593

A diversidade de olhares,
trilhas e processos presentes nas construções e
nos  usos  das  metodologias  de  pesquisa  em
comunicação  é  a  marca  principal  desta  obra
conjunta.  Descrevendo  as  trajetórias
particulares  das  investigações  de  cada  um de
seus  integrantes,  os  textos  deixam  clara  a
preocupação  de  refletir  sobre  os  fazeres  e
fundamentos  que  alicerçam  as  investigações.
Os autores do livro apresentam suas reflexões
metodológicas  em  diferentes  níveis  de
complexidade.  As  experiências  investigativas
concretas  revelam  também  a  pesquisa  em
comunicação como um fazer inventivo.



Como se faz uma tese/ 
Umberto Eco

Número de chamada: 
001.816(043) E19c 

Como  se  Faz  uma  Tese'  é  o
relato  da  experiência  de  um
pesquisador  traduzida,  praticamente  nas
fórmulas didáticas de um professor que conhece
o ofício. Umberto Eco conseguiu extrair, da sua
atividade  de  pesquisador,  os  traços  que
alimentam sua relação com alunos na  sala  de
aula,  ou  nutrir  a  argúcia  da  sua  investigação
com  as  sugestões  brotam  do  quotidiano  do
professor.  A  experiência  do  professor  que
conhece as normas de um sistema onde a tese é
uma imposição legal que não permite ao autor
menosprezar  o  ridículo  de  uma  situação,
característica  da  'universidade  de  massa',  que
transforma  o  aluno  em  pesquisador  por
obrigação para ascender profissionalmente. 

Chega de queijo: só quero sair da ratoeira / 
Richard Templar

Número  de  chamada:
658.310.13 T284c

Voltado  para  candidatos  a
autônomos  e
empreendedores  -
principalmente  para
aqueles  que  não  estão  satisfeitos  no  emprego
formal  -,  'Chega  de  queijo  -  só  quero  sair  da
ratoeira!'  analisa  os  problemas  do  mundo
corporativo  e  orienta  o  profissional  no
desenvolvimento de um plano de carreira que o
realize. 

A  azeitona  da  empada:  negociação  em
vendas: você  é  o  detalhe  que  faz  toda  a
diferença / Carlos Alberto
Carvalho Filho

Número de chamada: 

658.811 C331a

O  brasileiro  Carlos
Alberto Carvalho Filho é
um  especialista  em
negociação  e  vendas.  Sua  vasta  experiência
como  palestrante  possibilitou  reunir  teoria  e
prática nesta obra, fundamental para vendedores,
profissionais de marketing e a todos aqueles que
se empenham em vencer. 

Jornalismo  e  verdade:  para  uma  ética  da
informação/ Daniel Cornu

Número  de  chamada:
070.11 C819j

O  estabelecimento  e  o
respeito de e por uma ética
da  informação  são  hoje,
cada vez mais, necessários
e  prementes.  Diversas
iniciativas foram lançadas ao nível da profissão
e em algumas empresas com o fim de melhorar
a  regulamentação  de  uma actividade  de  altos
riscos.  Mas  a  deontologia  do  jornalismo
continua  por  definir;  os  textos  de  referência
estão ultrapassados ou incompletos, os órgãos
de  controlo  estão  desprovidos  de  qualquer
poder constrangedor, e a lógica comercial dos
média continua a ser a mais forte.  



Anatomia  da  reportagem:  como  investigar,
governos e tribunais/ Frederico Vasconcelos

Número  de  chamada:
070.431 V331a

Na  sequência  de  seu
premiado  livro  Juízes  no
Banco  dos  Réus  (finalista
do Prêmio Jabuti em 2005),
Frederico  Vasconcelos
transmite aos estudantes de
jornalismo  e  aos  novos  profissionais  alguns
'caminhos  das  pedras'.  Inúmeros  episódios
servem de lição para os que querem praticar a
arte da reportagem, e os afetados por ela. É um
livro  para  quem  busca  informações
indispensáveis  sobre  três  áreas  de  enorme
influência  no  cotidiano:  empresas,  governos  e
tribunais. 

Gestão Social:
epistemologia de um paradigma

Número de chamada:
35(81) C215g

Uma obra de grande fôlego e
imensa  contribuição  para  o
mote  de  demarcar  os
contornos  e  tencionar
referenciais  teóricos  específicos  para  a  Gestão
Social  ou,  como  aventa  o  subtítulo  do  livro,
perseguir de modo mais incisivo um paradigma
epistemológico  para  o  campo.  Assim,
parabenizo os autores que, no decorrer dos seis
capítulos desta edição, completam duas tarefas
de  enorme  envergadura:  por  um  lado,
pavimentam  o  caminho  trilhado  pela  Gestão
Social até então; por outro lado, projetam novos
rumos  e  indicam  algumas  possibilidades  de
percursos  para  a  constância  da  construção  do
campo. 

Da preguiça como método de trabalho / Mário
Quintana 

Número de chamada:

821.134.3(81)-1 Q7d

A obra de Mario Quintana é difícil de classificar,
por ter adotado todas as formas possíveis da 
poesia verbal, do soneto ao poema em prosa, 
passando pelo verso livre. E se isto é verdade 
para a obra em geral, é verdade em particular 
para 'Da preguiça como método de trabalho'. O 
estilo de Quintana é feito, muitas vezes, de 
desfazer frases-feitas, para não falar no tom de 
descompromisso com qualquer sisudez. Estes 
elementos estão presentes em 'Da preguiça como
método de trabalho' já a partir do título. 

Documentos de identidade : uma introdução às
teorias do currículo / Tomaz Tadeu da Silva

Número de chamada: 
371.214 S586d

Neste  livro  encontramos
um panorama das teorias
do currículo,  a  partir  de
vários  estudos  e  autores
que abordam a origem do campo do currículo,
passando  pelas  teorias  tradicionais,  críticas  e
pós-críticas  e  tratando  introdutoriamente  cada
uma  dessas  perspectivas,  assim  como  os
principais  conceitos  e  definições  que  elas
enfatizam. 



Literatura,  cinema  e
televisão / Tânia Pellegrini ...
[et al.] 

Número  de  chamada:
791.636:82 L775 

Esta  é  uma  coletânea  de
ensaios especialmente escritos
para  focalizar  a  relação entre
literatura,  cinema e televisão,
examinando,  à maneira de introdução didática,
mas  sem  perder  a  densidade,  o  complexo
intercâmbio  das  técnicas  narrativas  que  elas
mobilizam. 

O  texto  na  TV:  manual  de
telejornalismo  /  Vera  Iris
Paternostro 

Número  de  chamada:  
070 P295t

O mundo da televisão evolui
num  ritmo  veloz.  Se  já  conseguimos
acompanhar  ao  vivo,  em  tempo  real,
acontecimentos  do  outro  lado  da  Terra,
queremos mais:  imagem melhor,  som perfeito,
detalhes  e  emoções!  A  TV  atual,  digital,
tridimensional  vira  cinema  dentro  de  casa.  E
nós, nela inseridos, não podemos perder o trem
da história! Por isso, surgiu a ideia de revisar,
atualizar e criar alguns capítulos para essa nova
edição de O Texto na TV. Este pequeno manual,
lançado pela primeira vez em 1987, tem como
objetivo orientar os estudantes de Comunicação
no começo da vida profissional. 
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