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Administração de
materiais/  Marco
Aurélio P. Dias

número de chamada:
658.7 D541a

Resumo:  Este  livro
destina-se  aos  que
tomam  o  primeiro
contato  com  a
disciplina,

mas  também  pode  ser
utilizado em estudos
acadêmicos  mais  avançados  e  mesmo  para
reciclagem  ou  treinamento  de  profissionais  que
militam  na  área  e  precisam  estar  sempre
atualizados.

Recursos Humanos: O Capital Humano das 
Organizações/
Idalberto Chiavenato

número de chamada:
658.3 C532r

Resumo: O sucesso das 
organizações modernas 
em um ambiente 
instável, dinâmico e 
competitivo de negócios
– tal como ocorre hoje –
está

sendo uma decorrência cada vez maior de uma 
administração realmente eficaz de recursos 
humanos. 

A apuração da 
notícia/ Luiz Costa 
Pereira Junior

Número de chamada:
070 P436a

Resumo:O  jornalista
e  professor  Luiz
Costa  Pereira

Júnior
disponibiliza  nesta
obra  muito  mais  do
que         técnicas
e
métodos para os profissionais e estudantes da
área.  Sabe-se  que  atualmente  é  grande  o
despreparo  dos  jornalistas  nas  redações  e  as
queixas recaem justamente nas instituições de
ensino superior.  Este livro é uma proposta de
mudança  de  sistema  e  não  de  adaptação  do
meio.

Jornalismo 
Investigativo/ Leandro 
Fortes

Número de chamada:

070.1:343.9 S479j

Resumo:Qual  o  limite
de  uma  apuração
investigativa  complexa
envolvendo lavagem de
dinheiro,  políticos  de
alto escalão e até mesmo traficantes -, em que
estão em jogo a ética e o risco de morte? Quais
os  métodos  e  as  técnicas  de  investigação  ao
alcance do jornalista? Este livro mostra como a
investigação deixou de ser um simples preceito
para  se  transformar  em  uma  área  de
especialização crescente. Traz à tona a realidade
por trás do glamour do jornalismo investigativo
e deixa claro que não basta reproduzir boletins
policiais - grandes reportagens exigem talento,
tempo,  dinheiro,  paciência  e  perseverança,  e
ainda  podem  ser  arriscadas.  Leandro  Fortes
fornece  orientações  passo  a  passo  para  uma
investigação  e  expõe  os  bastidores  de
reportagens investigativas emblemáticas.



Dialética do esclarecimento/ Adorno,Theodor 
W.

Número de chamada:
162.6 A241d

Resumo:
Considerado  como  a
pedra  angular  das
idéias  que  tiveram
por berço a Escola de
Frankfurt, este livro é
uma crítica filosófica
e  psicológica  de
amplo  espectro  das
categorias
ocidentais da razão e da
 natureza, de Homero a 
Nietzsche.

Métodos  de  pesquisa
para internet/  Suely
Fragoso

Número de chamada:
001.891:004 F811m

Resumo:  O livro 'Métodos de Pesquisa para
internet',  escrito por Suely Fragoso, Raquel
Recuero  e  Adriana  Amaral,  nasceu  da
percepção  desse  contexto  e  visa  tematizar
perspectivas  metodológicas  específicas  a
respeito  da  internet.  Além  disso,  fornece
subsídios para estudos sobre outros temas em
que a internet desempenhe o papel de lugar
ou de instrumento de pesquisa.  É um livro
construído a partir das próprias experiências
de pesquisa empírica das autoras ao longo de
anos  de  estudo  e  experimentação  com
diferentes métodos.

Sintaxe da linguagem visual/Donis A. Dondis

Número de chamada:
7.01 D679s

Resumo:Este  livro  tem
como objetivo ensinar ao
estudante  as  artes
correlacionadas

na  comunicação  visual.
O  tema  é  apresentado
não  como  uma  língua
estrangeira, mas como
uma língua nativa que o estudante “sabe”, 
mas na qual ainda não consegue “ler”.

PESQUISA EM CIENCIAS HUMANAS E
SOCIAIS/ Antonio Chizzotti

Número de chamada:
303.1 C532p

Resumo:A  pesquisa
desperta  atualmente  o
interesse  crescente  dos
cientistas  e  pesquisadores
que  trabalham  no  campo
das  ciências  humanas  e
sociais.   O  autor  propõe
neste livro um conjunto de
referencias  que  permitem
ao leitor posicionar-se nos
debates,  compreender  os
fundamentos
epistemológicos,
morfológicos e técnicos da
pesquisa  e  definir  o
alcance  e  limites  de  cada
tipo de investigação. 



Novas Tecnologias E Mediação Pedagógica /
José Manuel Moran
Número de chamada:
37.013 M829n
Resumo:  A  finalidade
desse livro é  discutir  a
introdução

da
informática  e  da
telemática na educação.
No    debate    se
inserem,entre  outros
temas,  questões
associadas  a  propostas
de  integração  e
utilização  do
computador  e  da
Internet  na  escola.
Numa  abordagem  de
mediação  pedagógica,
as  discussões
convergem  a  uma
revisão ampla do papel
do professor nos dias de
hoje.

A  escola  e  o  conhecimento:  fundamentos
epistemológicos  e  políticos/  Mario  Sergio
Cortella

Número de chamada:
37.01 C827e

Resumo: Inspirado 
na 'sedução

da
esperança'.  da  qual
Paulo  Freire  é  a
gênese,  este  livro  de
Mario Sergio Cortella
tem  como  objetivo
central  analisar  a
questão

do
conhecimento no interior da Escola, do ponto
de  vista  de  alguns  de  seus  fundamentos
epistemológicos e políticos (enquanto produção
e apropriação da Cultura), de modo a subsidiar
as  educadoras  e  os  educadores  na  reflexão
sobre o sentido social concreto do que fazem.

Letramento e alfabetização / Leda 
Verdiani Tfouni

Número de 
chamada: 
37.014.22 T115l

Resumo: Como é do
conhecimento  de
todos  que  circulam
pelos

meios acadêmicos, o
termo
"letramento" é um neologismo, que foi apenas 
recentemente dicionarizado.
(...) A concepção particular de letramento que
eu  tenho  -  desde  1980,  quando  comecei  a
dedicar-  me  ao  tema  -  inicia  seu
questionamento por aquele grupo que em geral
é esquecido e relegado a segundo plano entre
os  especialistas  que  se  debruçam  sobre  essa
questão.

Etnografia da prática 
escolar/ Marli Eliza 
D.
A. de André

Número de chamada:
37.012:39 A555e

Resumo:  Além  de
discutir  esse  tema  de
grande  atualidade,
Marli  André  busca
nessa  obra  apontar  a
contribuição  que  os
estudos do tipo
etnográfico, voltados ao cotidiano escolar, vêm
oferecendo para repensar e reconstruir o saber
didático. O livro está dividido em duas partes: a
primeira  trata  dos  fundamentos  e
procedimentos  da  pesquisa  etnográfica  e  a
segunda  traz  uma  análise  crítica  de  alguns
trabalhos  etnográficos.  Ao final  do  livro,  são
esboçadas  as  novas  direções  da  pesquisa
etnográfica  em  educação  que  incluem  uma
aproximação entre os estudos etnográficos e a



pesquisação  e  a  crescente  preocupação  do
pesquisador com questões de ética e de valor
relativas aos sujeitos investigados e ao leitor da
pesquisa.

Radiojornalismo/ Paul
Chantler & Sim Harris
Número de
chamada:070.1:343.9 S479j 

Resumo:
um abrangente manual que
fornece as informações
necessárias para a
implantação de uma emissora
e equipe eficiente de
radiojornalismo - os papéis do
repórter, dos técnicos, do
editor, dos apresentadores, etc. Tipos variados de 
programação jornalística - reportagens, entrevistas, 
noticiários diversos. 

Pragmática do
Jornalismo: buscas
práticas para uma teoria
da ação jornalística / 
Manuel Carlos
Chaparro

Número de chamada: 
070.1 C462p 

Nos  modernos
processos  de  luta  por
algum dos muitos tipos
de  poder,  o  jornalismo
vincula-se aos conflitos
decisivos para a vida real de pessoas e instituições.
Faz  parte  deles.  Porque,  como  linguagem,  dá  e
garante dimensão comunicativa aos confrontos entre
sujeitos sociais divergentes que usam a notícia como
a  mais  eficaz  forma  de  agir,  em  um  mundo
globalizado pelas tecnologias de difusão.  

A SURDEZ: Um olhar sobre as diferenças 
Número de chamada:
376.353 S961 

Este livro reúne ensaios em
torno  daquilo  que  poderia
ser definido como Estudos
Surdos  em  Educação;
estudos que têm como foco
principal às representações
dominantes e hegemônicas
sobre  as  identidades,
comunidades,  histórias  e
culturas  dos  surdos  e,
também,  as  dimensões
políticas que as reúnem nos discursos e nas práticas
pedagógicas. 

O  estágio  na  formação  de  professores:  unidade
teoria e prática?  Selma
Garrido Oimenta

Número  de  chamada:
371.13:377.35 P644e.

Resumo:
Qual  conceito  de
prática  -  e  da  teoria  -
está  presente  na  fala
dos  professores  e
alunos?  Nos  cursos  de
formação,  os
professores precisam de
'mais  prática'  ou  de
'mais  teoria'?  Os
estudiosos brasileiros falam da necessidade de unir a
teoria e a prática. Como isto é possível? 



A prática de ensino e o estágio supervisionado / 

Número  de  chamada:
371.133 P912 

Resumo:
Estaria  o  estágio  hoje
cumprindo  sua  função
primordial  na  formação
do professor? Com vistas
à  transformação  do
quadro  desanimador  que
se  exibe  atualmente  na
relação  entre  teoria  e
prática,  os  autores  dessa
coletânea  apresentam  uma  reavaliação  crítica  da
verdadeira função do estágio no ensino e da prática
pedagógica que vem se realizando, com frequência,
distante da realidade à qual deveria estar vinculada. 

Técnica  de  reportagem:  notas  sobre  narrativa
jornalística / Muniz Sodré

Número  de  chamada:
070.431 S697t

A reportagem é um gênero
jornalístico  privilegiado.
Tem suas regras próprias e
através dela se faz História.
Este  livro  pretende  dar
conta  de  algumas  das
regras,  com  uma  intenção
basicamente  descritiva,
utilizando  textos  extraídos
de  jornais  e  revistas
brasileiros.  Um  manual  esclarecedor,  atual  e
cativante. 

Direção  de  câmera:  um
manual  de  técnicas  de
vídeo  e  cinema  /  Harris
Watts

Número  de  chamada:
791.622 W348d

Resumo:
Inicialmente  um  guia
utilizado  nos  cursos  de
direção  da  BBC,  foi
aperfeiçoado  com
explicações  mais
detalhadas. Hoje constitui um excelente manual para
qualquer  profissional  ou  estudante  que  queira
realizar  trabalhos  com  câmera  para  emissoras,
produtoras  independentes  ou  instituições.  É
proveitoso  também  para  amadores  desejosos  de
realizar trabalhos de qualidade. 
 

Reportagem de
televisão / João Elias da
Cruz Neto

Número de chamada:
070:654.19 C957r

Resumo:
Este livro tem por
objetivo especificar
todas as fases de uma
reportagem para ser
exibida na televisão. A
obra apresenta, ainda,
uma série de cinco
reportagens que foram
exibidas, analisando as cinco pautas, os cinco textos 
feitos pelos repórteres e as modificações que foram 
realizadas nas matérias pelo editor de texto. Com 
certeza, este livro vai orientar você, estudante de 
jornalismo, que deseja trabalhar em televisão ou que 
simplesmente quer conhecer um pouco mais a 
respeito do processo de produção de notícia na 
televisão. 


