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CIÊNCIAS AGRÁRIAS,
BIOLÓGICAS E 

DA SAÚDE
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Afídeos do Brasil e suas 
plantas hospedeiras (lista 
preliminar)
Carlos Roberto Souza-Silva e 
Fernando Albano Ilharco

R$ 16,00

1995 | 14 x 21 cm | 85 p.

Esta obra trata da atualização e 
enumeração das espécies de afídeos 
ocorrentes no Brasil e de sua distribui-
ção geográfica mundial e nos estados 
e municípios brasileiros. Apresenta 
também os hospedeiros gerais das 
espécies, analisando-os para o Brasil. 

Agenda 21 em sinopse
Michèle Sato e José Eduardo dos 
Santos

Esgotado

85-85173-39-4

1999 | 18 x 21 cm | 60 p. 

No limiar do século XXI, os princi-
pais desafios da humanidade estão 
centrados em: redução da pobreza; 
duplicação da produção de alimentos; 
aumento e diversificação da produção 
de energia; abastecimento e disponibi-
lização de água de boa qualidade; e 
de condições satisfatórias para a vida 
nas regiões urbanas. A Agenda 21, 
elaborada pelos países participantes 
da Rio 92, reflete uma mudança de 
atitude para que o planeta possa conti-
nuar existindo como o conhecemos. É o 
que discutem os autores. 

Bacia hidrográfica do rio 
Jaguari Mirim: características, 
hidrologia, uso e 
gerenciamento de água
Edson José de Arruda Leme

R$ 69,00

978-85-7600-353-3

2014 | 16 x 23 cm | 602 p.

A obra apresenta a Bacia Hidrográfica 
do Rio Jaguari-Mirim, que é o principal 
afluente da margem direita do Rio 
Mogi Guaçu, suas características, hi-
drologia, uso de água e gerenciamento 
de água. A disponibilidade de água 
é um dos mais importantes fatores de 
controle habitacional e desenvolvimento 
regional. Assim, diante da característi-
ca finita da água e do aumento anual 
da demanda em função dos diferentes 
usos, surge uma questão elementar: 
como administrar a qualidade e a 
quantidade de água presente nos recur-
sos hídricos superficiais?



7

Certificação Socioambiental 
para a agricultura: desafios 
para o setor sucroalcooleiro
Francisco Alves, José Maria 
Gusman Ferraz, Luís Fernando 
Guedes Pinto e Tamás 
Szmrecsányi

R$ 20,00

978-85-7600-142-3 (EdUFSCar) 

978-85-98081-15-1 (Imaflora)

2008 | 15,5 x 22,4 cm | 300 p. 

A importância deste livro decorre do 
debate sobre o aquecimento global e a 
necessidade de produção de combustí-
veis renováveis. Esse debate nos impõe 
um dilema: produzir cana e álcool da 
mesma forma como, grosso modo, fa-
zemos há séculos ou aproveitar o atual 
momento para fomentar sua produção 
em novas bases, que apontem para a 
sustentabilidade, por meio da Certifica-
ção Socioambiental? O livro apresenta 
uma análise setorial sob várias óticas 
(social, econômica e ambiental), que 
analisa, em profundidade, os diferentes 
aspectos dessa produção, que se man-
tém como um desafio para a sociedade 
brasileira em pleno século XXI.

Deficiente auditivo, O
Maria da Piedade Costa

Esgotado

85-85173-10-6

1994 | 14 x 21 cm | 88 p.

A programação de ensino tratada neste 
livro, submetida à pesquisa científica, é 
um procedimento que poderá contribuir 
para o desenvolvimento da competên-
cia linguística do deficiente auditivo.

Desejo de vida : um programa 
para garotas de programa
Waldenez de Oliveira (Org.) 

R$ 15,00

85-85173-18-1

1997 | 14 x 21 cm | 96 p.

Conversando com prostitutas de São 
Carlos, as autoras levantaram o que 
essas profissionais desejavam saber 
sobre saúde, em especial a sexual. 
As questões por elas apontadas estão 
neste livro, abordadas de maneira clara 
e objetiva.
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Diretrizes de auditoria 
ambiental
Celso Maran de Oliveira

R$ 36,00

978-85-7600-376-2

2014 | 14 x 21 cm | 208 p.

Este livro se propõe a ser um contributo 
nos campos científico e profissional. No 
campo científico, por ser um movimento 
relativamente recente, mesmo em nível 
internacional, suscita reflexões no meio 
científico, na forma de discutir a impor-
tância da auditoria como instrumento de 
apoio à gestão e à atuação ética dos 
profissionais envolvidos na auditoria, 
bem como o papel que a auditoria 
ambiental desempenhará na gestão 
corporativa. No campo profissional, o 
objetivo é proporcionar reflexões aos 
profissionais da área sobre o contributo 
da auditoria ambiental para a gestão 
mais eficaz, bem como o reconhecimen-
to das funções destes profissionais, inter-
nos ou externos, ligados à auditoria.

Empoderamento da família para enfrentar a violência 
doméstica, O
Empoderamiento de la familia para enfrentar la 
violencia doméstica, El
Empowering families to face domestic violence
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams, Ricardo da Costa 
Padovani e Rachel de Faria Brino

R$ 16,00

978-85-7600-166-9 (por.) (EdUFSCar) | 978-85-7967-000-8 (OPAS)

978-85-7600-164-5 (esp.) (EdUFSCar) | 978-85-7967-002-2 (OPAS)

978-85-7600-163-8 (ing.) (EdUFSCar) | 978-85-7967-001-5 (OPAS)

2009 | 21,59 x 27,94 cm | 28 p. (por.) | 28 p. (esp.) | 26 p. (ing.) 

A presente publicação resulta da premiação do concurso Práticas 
Exemplares que incorporem uma Perspectiva de Igualdade, de 
Gênero e Etnia entre Homens e Mulheres na área de Saúde, em 
2009, organizado pela Organização Panamericana de Saúde 
(OPAS/OMS), no Departamento de Gênero, Etnia e Saúde e no 
Departamento de Saúde de Populações Indígenas para celebrar o 
Dia Internacional da Mulher. 
O objetivo desta publicação consiste em descrever as práticas de 
ensino, pesquisa e extensão envolvendo a mulher vítima de violên-
cia, crianças vitimizadas e homens que agridem suas parceiras.
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Estudos integrados em 
ecossistemas : Estação 
Ecológica de Jataí 
(Volumes 3 e 4)
José Eduardo dos Santos, José 
Salatiel Rodrigues Pires e Luiz 
Eduardo Moschini (Org.)

Volume 3

R$ 50,00

85-7600-082-2

2006 | 16 x 23 cm | 442 p.

Volume 4

R$ 50,00

85-7600-083-0

2006 | 16 x 23 cm | 417 p.

Os presentes volumes dão continuidade 
ao resgate dos trabalhos de pesquisa 
sobre o patrimônio natural e cultural da 
Estação Ecológica de Jataí, contem-
plando o conhecimento ecológico 
e suas interfaces com as dimensões 
socioeconômica e cultural da questão 
ambiental, na perspectiva do manejo e 
planejamento ambiental dessa unidade 
de conservação. Fornecem elementos 
à apreciação pública da utilidade, 
proteção e manutenção de unidades 
de conservação na paisagem local e 
regional.

Environments: technoscience 
and its relation to sustainability, 
ethics, aesthetics, health and 
the human future
Vânia G. Zuin (Org.)

R$ 42,00

978-85-906962-1-6

2018 | 16 x 23 cm | 278 p.

O tema “Ambientes: tecnociência e suas 
relações com a sustentabilidade, ética, 
estética, saúde e o futuro do humano” 
apresenta um amplo leque de questões 
relevantes no atual contexto científico, 
social e político no país e no exterior. 
Estes são pertinentes com o intuito de 
promover reflexões profícuas nos eixos 
temáticos contemplados que podem 
auxiliar na chamada revitalização de 
conceitos-chave, tais como saúde públi-
ca, gestão ambiental, vulnerabilidade 
social, cidades sustentáveis, materiais e 
processos verdes, democracia, seguran-
ça, bioética, estética e tópicos relacio-
nados. O livro tem como marca a busca 
da sustentabilidade em sua essência, 
sobretudo pelo desenho de sua estrutu-
ra, que visa promover a produção de 
conhecimento sociocientífico historiciza-
do, fundamentado nas estreitas e longas 
relações de PD&I entre Brasil e Alema-
nha, especialmente fomentadas pela 
Fundação Alexander von Humboldt.

Eventos mais sustentáveis: 
uma abordagem ecológica, 
econômica, social, cultural e 
política
Nádia Fontes, Maria Zanin, 
Bernardo Arantes do Nascimento 
Teixeira, Andrea Naguissa Yuba, 
Ioshiaqui Shimbo, Akemi Ino e 
Patrícia Cristina Silva Leme

R$ 19,00

978-85-7600-131-7

2008 | 21 x 14,8 cm | 71 p. 

Os autores deste livro passaram pelo 
desafio de planejar e realizar um even-
to que primasse pela sustentabilidade e 
compartilham aqui essa experiência. O 
convite está feito para, nestas páginas, 
envolver-se num diálogo sobre concei-
tos e práticas no universo da sustenta-
bilidade, por meio de uma abordagem 
que se atreve a ir além da dimensão 
“ecológica” ou “natural”, explorando 
também aspectos econômicos, sociais, 
culturais e políticos.
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HIV, seu portador e o 
tratamento anti-retroviral: 
implicações existenciais, O
Bernardino Geraldo Alves Souto

R$ 32,00

978-85-7600-136-2

2008 | 14 x 21 cm | 181 p. 

Este livro expõe e discute as percep-
ções de um conjunto de portadores do 
HIV sobre os significados e as repre-
sentações da infecção por esse vírus e 
do tratamento antirretroviral. Para nos 
explicar sobre isso, ninguém melhor 
que os portadores do HIV. É uma obra 
interessante não só aos profissionais de 
saúde, mas também a quem é portador 
desse vírus, assim como a seus amigos 
e cuidadores, no sentido de que ela 
ajuda a compreender o que se passa 
com alguém que recebe o diagnóstico 
de infecção pelo HIV.

Índice de capacidade para o 
trabalho
Kaija Tuomi, Juhani Ilmarinen, Antti 
Jahkola, Lea Katajarinne e Arto 
Tulkki

R$ 16,00

978-85-7600-046-4 

2005 | 21 x 29,7 cm | 59 p. 

Inicialmente publicado na Finlândia, 
o ICT é um instrumento utilizado em 
Serviços de Saúde Ocupacional e 
áreas afins. Pode ser utilizado, com 
exames clínicos de saúde, como um 
dos métodos de avaliação do próprio 
trabalhador sobre sua capacidade 
para o trabalho. Podendo ser aplicado 
desde o ingresso na força de trabalho, 
o ICT tem prognosticado, de forma 
confiável, mudanças na capacidade 
para o trabalho em diferentes grupos 
ocupacionais. Mostrou-se significativo 
para o Brasil em razão do acelerado 
envelhecimento da população e das 
consequências negativas observadas 
tanto na inserção quanto na manuten-
ção e nas condições de saúde dos 
brasileiros com mais de 30 anos.

Manual prático de tratamento 
de águas residuárias – 
2a edição
Edson José de Arruda Leme

R$ 89,00

978-85-7600-347-2

2014 | 16 x 23 cm | 599 p. 

Este livro, com 75 exercícios resolvidos, 
engloba a caracterização e o dimen-
sionamento de projetos de tratamento 
de esgotos e águas residuárias, usando 
os processos primário, secundário, 
terciário, desinfecção e via solo. Ob-
jetiva divulgar conhecimento, contribuir 
para estudos e implementar projetos de 
tratamento de esgotos domésticos nos 
4.932 municípios brasileiros que não 
dispõem de ETEs. Além de colaborar 
com a melhoria da saúde e qualidade 
de vida da população, contribuirá 
também para mitigar a poluição e a 
contaminação dos recursos hídricos, 
preservando o ecossistema aquático.
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Método Meir Schneider de 
autocura (self-healing)
Jussara de Mesquita Pinto e Léa 
Beatriz Teixeira Soares

R$ 16,00

85-85173-91-2 (EdUFSCar)

85-271-0591-8 (Hucitec)

2002 | 10,6 x 17,8 cm | 121 p.

O método Meir Schneider de autocura 
enfatiza a consciência corporal, os re-
cursos terapêuticos utilizados pelas pes-
soas em tratamento e a alteração em 
seus modos de vida. A obra apresenta 
as concepções sobre o corpo, a siste-
matização do método e a metodologia 
de ensino a ser adotada pelo terapeuta 
em busca de seu papel de educador 
de autocura. Esta obra interessa aos 
estudiosos do método Self-Healing e 
aos alunos e profissionais da saúde em 
geral.

Métodos em toxinologia: 
toxinas de serpentes
Heloisa Sobreiro Selistre-de-Araújo 
e Dulce Helena Ferreira de Souza 
(Org.)

R$ 36,00

978-85-7600-090-7

2007 | 16 x 23 cm | 258 p.

Esta obra é destinada a pesquisadores 
em geral, mas, principalmente, a alunos 
de graduação e pós-graduação interes-
sados no estudo das diferentes toxinas 
animais e de seus efeitos nos seres 
vivos. Trata-se de uma compilação dos 
principais métodos validados e frequen-
temente utilizados em laboratórios de 
toxinologia, como a purificação de toxi-
nas e as suas caracterizações química e 
biológica, e também de aspectos gerais 
envolvidos na clonagem e expressão de 
toxinas recombinantes. O livro aborda 
ainda alguns aspectos muito interessan-
tes nos estudos estruturais de toxinas por 
ferramentas de bioinformática. 

Perfil nutricional de 
adolescentes do sexo 
masculino residentes em 
favelas
Sílvia Eloiza Priore

R$ 12,00

85-85173-11-4

1996 | 14 x 21 cm | 133 p.

Este livro aborda o resultado de uma 
pesquisa desenvolvida com adolescen-
tes do sexo masculino, com faixa etária 
entre dez e treze anos e onze meses, 
residentes em favelas da região da Vila 
Mariana, no município de São Paulo, 
onde a Universidade Federal de São 
Paulo/Escola Paulista de Medicina de-
senvolve um trabalho de assistência à 
população, por meio do Projeto Favela. 
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Síndrome pré-menstrual: um 
problema de mulher?
Marcia Marinelli

R$ 2,00

85-85173-24-6

1997 | 14 x 21 cm | 158 p.

Motivado pela grande controvérsia 
sobre o que é a síndrome pré-mens-
trual, este livro analisa o conteúdo de 
publicações científicas latino-america-
nas sobre SPM no período de 1980 a 
1993. Verifica-se que os discursos dos 
autores em geral se direcionam para o 
entendimento de que a biologia deter-
mina o destino das mulheres. 

Terapia ocupacional: um 
enfoque epistemológico e social
Maria Heloisa da Rocha Medeiros

R$ 18,00

85-85173-90-4 (EdUFSCar)

85-271-0597-7 (Hucitec)

2003 | 10,6 x 17,8 cm | 176 p. 

A busca de uma fundamentação episte-
mológica da Terapia Ocupacional en-
caminha a autora para a investigação 
do papel social que essa profissão vem 
assumindo. Entrelaçando análise de 
política social e compreensão do cam-
po de ação governamental na saúde 
mental com a busca de entendimento 
do território de intervenção profissional 
da TO, Maria Heloisa interroga a 
experiência concreta e busca construir 
ações alternativas ao modelo psiquiátri-
co tradicional, o que permite pensar a 
absorção de novos referenciais discipli-
nares e profissionais da área.

Trabalhando sentado: manual 
para posturas confortáveis
Helenice Jane Cote Gil Coury

Esgotado

85-85173-07-6

1995 | 14 x 21 cm | 88 p.

Este livro procura descrever os princi-
pais problemas da postura sentada e 
sugerir algumas alternativas simples 
para mudarmos nosso ambiente, mobí-
lia e hábitos posturais.
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Vivências de educação popular 
na atenção primária à saúde: 
a realidade e a utopia
Maria Amélia Medeiros Mano e 
Ernande Valentin do Prado (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-226-0

2010 | 16 x 23 cm | 254 p.

Educar-se ao educar, eis o princípio 
pedagógico assumido neste livro, 
verdadeiro caleidoscópio da situação 
e esperanças da maioria do povo bra-
sileiro. O que se aprende depende de 
como se aprende: daí a relevância da 
experiência aqui sistematizada sob a 
forma de múltiplas narrativas, expressão 
dos saberes de diversos profissionais 
da saúde. Uma obra construída na 
caminhada dos participantes da Rede 
de Educação Popular e Saúde, con-
vite à reflexão e meio para renovar o 
aprendizado.

Voleibol sentado: brincar 
e jogar na Educação Física 
escolar
Edison Martins Miron e Maria da 
Piedade Resende da Costa

R$ 29,00

978-85-7600-323-6

2013 | 14 x 21 cm | 200 p.

O voleibol sentado é um esporte que 
pode ser facilmente aprendido e de-
mocraticamente desenvolvido. Além de 
fazer parte das modalidades parao-
límpicas, sua prática pode se localizar 
dentro das dimensões do esporte 
participação, educação e performance. 
A escola é o ambiente mais propício 
para que o desenvolvimento de ações 
inclusivas aconteça. Propiciar situações 
integradoras por meio dos esportes 
nas aulas de Educação Física Escolar 
amplia as chances de êxito nas práticas 
educacionais. Nessa direção, os 
esportes adaptados e especificamente 
o voleibol sentado podem ser um con-
teúdo de fácil execução e de simples 
entendimento, necessitando de poucos 
materiais para o seu desenvolvimento. 
E vão muito além: podem suscitar a 
valorização das diferenças.





CIÊNCIAS EXATAS,
DA TERRA E 

ENGENHARIAS
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Aplicações de química teórica 
no estudo de materiais: 
métodos in silico para 
nanomateriais
Luiz Carlos Gomide Freitas e 
Guedmiller Souza de Oliveira

R$ 55,00

978-85-7600-500-1

2018 | 16 x 23 cm | 244 p.

Este livro apresenta atividades de 
matemática para o ensino médio e os 
cursos de licenciatura, com a utilização 
do programa Cabri-Géomètre II, em 
um formato passo a passo que facilita 
sua execução e acompanhamento. O 
conteúdo abrange, entre outras áreas, 
geometria euclidiana plana, constru-
ções geométricas com a metodologia 
da régua e do compasso, geometria 
analítica plana, trigonometria e núme-
ros complexos. 

Atividades com Cabri-Géomètre 
II para cursos de licenciatura 
em matemática e professores 
do ensino médio e fundamental
Yuriko Yamamoto Baldin e 
Guillermo Antonio Lobos Villagra 

R$ 56,00

978-85-85173-84-5

2002 | 16 x 23 cm | 240 p.

Este livro apresenta atividades de 
matemática para o ensino médio e os 
cursos de licenciatura, com a utilização 
do programa Cabri-Géomètre II, em 
um formato passo a passo que facilita 
sua execução e acompanhamento. O 
conteúdo abrange, entre outras áreas, 
geometria euclidiana plana, constru-
ções geométricas com a metodologia 
da régua e do compasso, geometria 
analítica plana, trigonometria e núme-
ros complexos. 

Busca pela compreensão 
cósmica: crônicas para 
despertar o interesse pela 
Física e a Ciência em geral, A
Adilson J. A. de Oliveira

R$ 30,00

978-85-7600-181-2

2010 | 14 x 21 cm | 213 p.

A humanidade, ao longo da história, 
realizou diversos avanços científicos e 
tecnológicos que mudaram a socieda-
de. A partir da compreensão do univer-
so buscamos encontrar respostas para 
questões fundamentais, como encontrar 
meios para desenvolver novas formas 
de melhorar a nossa vida. Contudo, a 
maioria das pessoas tem pouco acesso 
e contato com tais conhecimentos. 
Dessa maneira, a presente obra discute 
diversos temas de Física, Química, 
Astronomia e Biologia por meio de crô-
nicas escritas em linguagem acessível e 
sem a utilização de fórmulas ou expres-
sões matemáticas. O livro não é apenas 
destinado a estudantes e professores, 
mas também a pessoas interessadas em 
compreender melhor a maior aventura 
humana – a Ciência.
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Cálculo e detalhamento de estruturas 
usuais de concreto armado: segundo a 
NBR 6118:2014 – 4a edição
Roberto Chust Carvalho e Jasson Rodrigues 
de Figueiredo Filho

R$ 90,00

978-85-7600-356-4

2014 | 16 x 23 cm | 415 p.

Depois de mais treze anos, três revisões, várias 
reimpressões e mais de dezoito mil exemplares 
vendidos, esta publicação foi mais uma vez 
revista, resultando na sua quarta edição. Foram 
mantidos o formato e a sequência das edições 
anteriores. Para facilitar o uso e a aplicação dos 
assuntos contidos, foram criados adendos (para 
cada capítulo) em que se reúnem as fórmulas 
empregadas. Uma revisão ampla do texto e exer-
cícios foi realizada para adaptar o conteúdo às 
prescrições da norma ABNT NBR 6118:2014. 
Agora, o texto contempla o cálculo de elementos 
em que se usa concreto de classes C50 a C90.

Cálculos básicos da química – 4a edição 
revista e atualizada
Romeu C. Rocha-Filho e Roberto Ribeiro da 
Silva

R$ 55,00

978-85-7600-464-6

2017 | 16 x 23 cm | 281 p.

Neste livro, os autores abordam de uma maneira 
um pouco diferente aqueles cálculos químicos 
mais simples utilizados no dia a dia por estu-
dantes e profissionais diversos. A novidade está 
no fato de os cálculos serem realizados pelo 
Método de Análise Dimensional, que ainda é 
pouco utilizado em nosso país. Optou-se por esse 
método porque ele requer que, necessariamen-
te, as diferentes grandezas sejam corretamente 
expressas. A correta operação com grandezas 
(“Álgebra de Grandezas”) facilita o raciocínio e 
permite compreender melhor as etapas envolvidas 
em cada tipo de cálculo. Além disso e na medida 
do possível, procurou-se seguir recomendações 
atualizadas da IUPAC, da ISO e do SI.
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Comportamento e dimensionamento de alvenaria 
estrutural – 2a edição revista
Guilherme Aris Parsekian, Ahmad Ahmad Hamid e Robert 
George Drysdale

R$ 120,00

978-85-7600-326-7

2013 | 17,6 x 25,4 cm | 625 p.

Este livro foi escrito a partir da experiência internacional dos auto-
res, com a intenção de fornecer uma abrangente referência técnica 
adaptada aos procedimentos, materiais e critérios brasileiros. Con-
tém informações substanciais sobre a concepção e o comportamen-
to de elementos e estruturas em alvenaria e critérios de dimensiona-
mento, contemplando itens como: 

• Concepção e comportamento de antigas construções em alve-
naria;

• Moderno uso da alvenaria; 
• Concepção e projeto de edifícios; 
• Características dos materiais da alvenaria; 
• Comportamento de elementos em alvenaria; 
• Vigas em alvenaria; 
• Painéis sob ação lateral;
• Paredes submetidas à compressão; 
• Pilares; 
• Paredes de contraventamento;
• Interação com outros elementos estruturais: alvenaria de pre-

enchimento em pórticos e efeito arco.

Controle de processos com 
Scilab
Darci Odloak e Wu Hong Kwong

R$ 120,00

978-65-80216-25-3

2019 | 16 x 23 cm | 817 p.

O livro apresenta de forma balanceada 
entre teoria e prática todos os temas 
clássicos relacionados com o projeto 
de malhas de controle de processos. 
Os métodos são traduzidos em rotinas 
do Scilab, que é um software livre para 
programação científica. A modelagem 
dos processos enfoca principalmente os 
processos químicos em que os modelos 
baseados nos princípios físico-químicos 
desempenham um papel fundamental. 
O projeto dos controladores PID para 
sistemas monovariáveis contínuos e 
discretos explora os métodos clássi-
cos de sintonia complementados por 
extensiva simulação da malha fechada. 
O controle de processos multivariáveis 
é tratado através do controle preditivo 
linear baseado em modelos de resposta 
ao degrau.
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Cristais em vidros: ciência e 
arte
Edgar Dutra Zanotto

R$ 90,00

978-85-7600-253-6

2011 | 21 x 21 cm | 124 p.

Este livro compreende uma coleção 
de belíssimas micrografias científicas 
e artísticas selecionadas entre milhares 
que foram obtidas e analisadas por 
nosso grupo de pesquisa. Esperamos 
que ele contribua para registrar perma-
nentemente e dar o devido crédito a 
vários pesquisadores que participaram 
de importantes descobertas sobre a 
cristalização de vidros nas últimas dé-
cadas, e também para motivar alunos 
e jovens cientistas a se juntarem a nós 
nesta interminável, mas extremamente 
gratificante, busca para desvendar os 
meandros ocultos da cristalização dos 
vidros.

Cristalização
Jaroslav Nývlt, Jiri Hostomský e 
Marco Giulietti

R$ 25,00

85-85173-63-7

2001 | 16 x 23 cm | 160 p.

Este livro é resultado de vários anos de 
pesquisas em que se procurou sim-
plificar o ensino e o aprendizado da 
Cristalização Industrial. Entre os vários 
processos descritos na obra, destaca-
-se a cristalização em solução, com 
ênfase para a engenharia das reações 
químicas. Dividido basicamente em 
duas partes, uma fundamental e outra 
aplicada, este livro é o primeiro em 
língua portuguesa a tratar do tema. 

Dimensionamento de elementos 
e ligações em estruturas de aço
Alex Sander Clemente de Souza

R$ 60,00

978-85-7600-467-7

2017 | 14 x 21 cm | 261 p.

Este texto pretende ser uma ferramen-
ta de auxílio ao entendimento do 
comportamento das estruturas metálicas 
em aço, ao processo de projeto e à 
disseminação da norma brasileira de 
projeto de estruturas metálicas NBR 
8800:2008. São apresentados e 
discutidos os conceitos teóricos fun-
damentais para a análise e o dimen-
sionamento de elementos estruturais e 
ligações em estruturas de aço segundo 
a NBR 8800:2008. No final de cada 
capítulo são apresentados exemplos 
de aplicação com enfoque na análise 
estrutural e no dimensionamento de 
elementos submetidos aos diversos tipos 
de esforços solicitantes.
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Engenharia de Materiais para 
todos – 2a edição
José de Anchieta Rodrigues e 
Daniel Rodrigo Leiva (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-380-9

2014 | 14 x 21 cm | 220 p.

Desde a Antiguidade, os materiais têm 
uma influência muito grande sobre to-
das as atividades das pessoas, porque 
tudo o que tem de ser construído con-
cretamente precisa da disponibilidade 
de algum material adequado. Hoje se 
conhecem os materiais em profundida-
de. Estamos num ciclo interessante, no 
qual, com novos materiais, se pode 
pensar em novas coisas; ao pensar em 
novas coisas, podem-se buscar novos 
materiais. Nesta segunda edição foram 
adicionados três novos e interessantís-
simos capítulos sobre nanomateriais, 
biomateriais e informação tecnológica. 
Os alunos e professores do Ensino 
Médio e os estudantes dos primeiros 
anos de todos os cursos de Engenharia 
encontrarão conceitos apresentados 
de modo acessível sobre cerâmicas, 
metais, polímeros e compósitos.

Equilíbrio iônico: aplicações em 
Química Analítica – 2a edição
Orlando Fatibello Filho

R$ 85,00

978-65-80216-05-5

2019 | 16 x 23 cm | 513 p.

Neste livro, o autor aborda de maneira 
diferenciada o efeito de variáveis como 
força iônica (ou atividades das espé-
cies químicas), temperatura, constante 
dielétrica do solvente, concentração 
hidrogeniônica (pH), íon comum entre 
outras sobre o equilíbrio químico. 
Diversos conceitos e cálculos envolven-
do constantes de equilíbrio ácido-base, 
precipitação, complexação e oxidação-
-redução e equações da termodinâmica 
(propriedades de estados) e aplicações 
em Química Analítica Qualitativa, 
em especial Quantitativa Clássica ou 
Instrumental são apresentadas. No final 
de cada capítulo são discutidos os mé-
todos experimentais de determinação 
da constante de equilíbrio, seguido de 
vasta lista de exercícios e referências 
selecionadas.

Estrutura de pólos tecnológicos
Ana Lúcia Vitale Torkomian

Esgotado

85-85173-09-2

1996 | 16 x 23 cm | 289 p.

A autora faz uma análise detalhada do 
fenômeno de polos e parques tecnoló-
gicos, tendo por referência o Polo de 
Alta Tecnologia de São Carlos. Este 
trabalho permite que a experiência 
de São Carlos possa ser conhecida e 
estudada por um público maior. 
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Excel: cálculos para Engenharia 
– formas simples para resolver 
problemas complexos
Luiz Fernando de Moura e Bruna 
Fernanda de Sousa Roque

R$ 55,00 (acompanha CD)

978-85-7600-308-3

2013 | 16 x 23 cm | 163 p.

Excel para Engenharia apresenta um 
facilitador a todas as áreas abrangidas 
pela Engenharia, como Química e Ci-
vil. O livro demonstra, de forma clara e 
objetiva, um novo método de elaborar 
cálculos, gráficos, equações lineares, 
funções trigonométricas, entre outros. 
Por meio de exercícios, estudos de ca-
sos e soluções, os autores demonstram 
uma forma inédita de aplicabilidade 
de uma ferramenta de trabalho contida 
no software mais usado no meio da 
informática. O livro vem acompanha-
do de um CD com exercícios e seus 
respectivos gabaritos.

Física em ação: mecânica
César Rogério de Oliveira

R$ 25,00

978-85-85173-44-9

2000 | CD-ROM

É um livro eletrônico em CD-ROM 
(versões Windows e Macintosh) sobre 
Mecânica Clássica, com animações, 
gráficos, hipertextos, rotinas numéri-
cas, exercícios, notas históricas etc. 
O público-alvo são alunos do ensino 
médio e estudantes do início de cursos 
universitários.

Fundamentos de Balanços 
de Massa e Energia: um 
texto básico para análise de 
processos químicos – 2a edição 
revista e ampliada
Alberto Colli Badino Junior e 
Antonio José Gonçalves Cruz

R$ 49,00

978-85-7600-301-4

2013 | 16 x 23 cm | 251 p.

Fundamentos de Balanços de Massa 
e Energia apresenta de forma clara e 
objetiva os principais conceitos rela-
cionados com os balanços de massa 
e energia, fundamentais na análise 
de processos químicos. As unidades 
iniciais abordam as dimensões e as 
unidades e apresentam as principais 
variáveis encontradas nos processos 
químicos, preparando o estudante para 
a aplicação dos balanços de massa 
e energia nesses processos. O texto é 
fruto da experiência acumulada dos 
autores ao ministrar, na última década, 
disciplinas com conteúdos relacionados 
ao tema do livro no Departamento de 
Engenharia Química da Universidade 
Federal de São Carlos. Nesta segun-
da edição foram inseridos mais 40 
exercícios, totalizando 80 exercícios 
propostos.
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Geometria Analítica para todos 
e atividades com Octave e 
GeoGebra
Yuriko Yamamoto Baldin e Yolanda 
Kioko Saito Furuya

R$ 75,00

978-85-7600-249-9

2011 | 17 x 23,5 cm | 493 p.

Os conceitos e técnicas da Geometria 
Analítica são introduzidos gradativa-
mente e acompanhados de atividades 
computacionais baseadas em softwares 
livres. O texto apresenta: sistemas linea-
res e escalonamento; vetores e coorde-
nadas – visão geométrica e tratamento 
algébrico; produtos escalar e vetorial e 
aplicações; cônicas e quádricas com 
uma introdução a curvas e superfícies; 
atividades de Geometria Analítica com 
Octave e GeoGebra. Nos apêndices 
se encontram as construções de Dande-
lin e cônicas por cinco pontos.

Geoprocessamento e recursos 
hídricos: aplicações práticas
Cláudio Bielenki Júnior e Ademir 
Paceli Barbassa

R$ 79,00

978-85-7600-280-2

2012 | 16 x 23 cm | 257 p.

Nesta obra, descreve-se de forma de-
talhada o uso do SPRING para cálculo 
de parâmetros hidrológicos essenciais à 
gestão de recursos hídricos. Instrui-se o 
usuário desde a instalação do software, 
a entrada de dados e o cálculo até a 
apresentação gráfica ou numérica de 
resultados. As aplicações propostas são 
entendidas a partir de conceituações e 
definições relacionadas ao geoproces-
samento e à hidrologia. Aliam-se proce-
dimentos práticos com o conhecimento 
mínimo necessário à compreensão dos 
processos envolvidos.

Gestão do agronegócio : textos 
selecionados 
Mário Otávio Batalha (Coord.)

R$ 69,00

85-7600-031-8

2005 | 16 x 23 cm | 465 p. 

Esta obra é uma coletânea que reúne 
temas relacionados ao agronegócio 
nacional. Após uma introdução concei-
tual, a obra, em nove capítulos, consi-
dera: os hábitos de consumo alimentar; 
o desenvolvimento de produtos para 
atender a esses hábitos; a relação das 
empresas da agroindústria açucarei-
ra com empresas alimentícias e de 
bebidas; os processos de distribuição, 
particularmente de produtos perecíveis, 
resultantes de pequenos empreendi-
mentos agrícolas e/ou orgânicos; as 
possibilidades de aplicação de simula-
ção e computação gráfica na gestão 
de sistemas agroindustriais; a questão 
da rastreabilidade, apresentada como 
um dos grandes desafios para várias 
cadeias agroindustriais nacionais; e um 
capítulo sobre a questão da inovação 
tecnológica como importante fator de 
competitividade das cadeias agroin-
dustriais.
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Gestão integrada da 
agricultura familiar
Hildo Meirelles de Souza Filho e 
Mário Otávio Batalha (Org.)

R$ 39,00

85-7600-043-1

2005 | 16 x 23 cm | 359 p.

O desempenho da agricultura familiar 
é determinado por um conjunto de 
fatores, sejam decorrentes das políticas 
públicas e da conjuntura macroeco-
nômica, sejam decorrentes de espe-
cificidades locais. São incipientes os 
esforços dedicados à adaptação de 
ferramentas de gestão que permitam 
ao agricultor familiar escolher canais 
de distribuição, planejar as atividades 
produtivas, garantir a qualidade, admi-
nistrar a compra de insumos, escolher 
mecanismos de comercialização, 
analisar custos e identificar fontes de 
financiamento. 

Hidráulica agrícola
José Geanini Peres

R$ 65,00

978-85-7600-416-5

2015 | 16 x 23 cm | 429 p.

Este livro foi planejado para ser 
utilizado no lecionamento das discipli-
nas Hidráulica agrícola e Irrigação e 
drenagem, que fazem parte da grade 
curricular dos cursos de graduação em 
Engenharia Agronômica e em Engenha-
ria Agrícola. Ele também pode ser utili-
zado como material de apoio didático 
no ensino dessas disciplinas nos cursos 
de pós-graduação na área das ciências 
agrárias. A ideia central que norteou 
sua elaboração foi que os estudantes 
pensem e apliquem imediatamente o 
que acabaram de ler. Neste livro, isto 
pode ser feito ao se estudar e/ou re-
solver os muitos exercícios já resolvidos 
que nele estão disponíveis, sempre 
ilustrando o assunto apresentado pre-
viamente. Como sugestão, entretanto, 
os estudantes deverão procurar resolver 
estes mesmos exercícios sem consultar 
o texto, checando seus resultados com 
aqueles apresentados. Esta é certa-
mente uma maneira muito estimulante e 
facilitadora do aprendizado do assunto 
em estudo.

História dos pesos e medidas – 
2a edição ampliada
Irineu da Silva

R$ 39,00

978-85-7600-225-3

2010 | 14 x 21 cm | 212 p.

Quanto esforço humano foi necessário 
para que tivéssemos atualmente um Sis-
tema de Medidas simples e coerente? 
Para responder a essa questão, o autor 
aborda a evolução da Metrologia, da 
Antiguidade aos nossos dias, valori-
zando o conteúdo social e realçando 
as relações do homem com os pesos e 
medidas através dos tempos. Com uma 
linguagem simples e concisa, atende 
tanto especialistas quanto leigos.
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Introdução às redes neurais 
construtivas
Luiz Garcia Palma Neto e Maria 
do Carmo Nicoletti

R$ 30,00

978-85-7600-040-2

2005 | 14 x 21 cm | 192 p.

Redes neurais são um método geral 
e prático para o aprendizado de 
aproximações de funções a partir de 
exemplos. Quando da definição de 
uma rede neural, sabe-se que, na 
maioria das situações, não existe uma 
maneira de determinar o melhor número 
de camadas intermediárias da rede e 
tampouco o número de neurônios em 
cada uma dessas camadas. Este livro 
é um material introdutório sobre redes 
neurais construtivas; versa sobre seus 
algoritmos mais relevantes e é uma 
importante ferramenta para cursos de 
formação profissional que abordam 
redes neurais e inteligência artificial.

Identificação de plásticos – uma 
ferramenta para 
reciclagem – 2a edição
Sati Manrich, Antonio Carlos 
Rosalini, Gustavo Frattini e Silvio 
Manrich

R$ 18,00

978-85-7600-091-4

2007 | 21 x 14 cm | 60 p.

O objetivo deste livro é auxiliar pes-
quisadores e empresários que estejam 
começando a trabalhar com resíduos 
poliméricos (plásticos e borrachas) 
urbanos a separar esses materiais por 
categorias, utilizando um procedimento 
sistemático de identificação.

Introdução à Química 
Experimental – 3a edição 
Roberto Ribeiro da Silva, Nerilso 
Bocchi, Romeu C. Rocha-Filho e 
Patrícia Fernandes L. Machado

R$ 65,00

978-906962-8-5

2019 | 16 x 23 cm | 412 p.

Introdução à Química Experimental é 
um livro destinado a cursos universi-
tários e técnicos de nível médio que 
incorpora novos e importantes aspectos 
do trabalho em laboratório, tornando a 
obra mais atual em consonância com 
princípios de boas práticas de labora-
tório, isto é, experimentos mais seguros 
e menos impactantes ambientalmente. 
Ao contemplar aspectos de segurança 
ocupacional e ambiental, os autores al-
mejam inserir atitudes éticas na prática 
cotidiana dos alunos e não somente no 
discurso, colaborando para torná-los 
mais conscientes e comprometidos 
socialmente.
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Matemática universitária 
básica com Maple V
Ivo Machado da Costa, José 
Antonio Salvador, Pedro Luiz 
Aparecido Malagutti, Roberto 
Paterlini, Yolanda Kioko Saito 
Furuya e Yuriko Yamamoto Baldin

R$ 25,00

85-85173-45-9

2000 | CD-ROM

Trata-se de um hipertexto com anima-
ções, contendo uma introdução ao 
software Maple V e experimentos em 
laboratórios de informática para as 
disciplinas básicas de Matemática 
dos cursos de graduação na área de 
Ciências Exatas. O material destina-se 
a professores e alunos de graduação 
dessa área. 

Parâmetros de projeto de alvenaria estrutural com 
blocos de concreto
Guilherme Aris Parsekian (Org.)

R$ 21,00

978-85-7600-270-3

2012 | 14 x 21 cm | 85 p.

A ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland –, em parce-
ria com a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar –, de-
senvolve projeto cujo objetivo é disponibilizar ao meio técnico um 
manual de melhores práticas para projeto de edifícios de alvenaria. 
Dentro dessa proposta, selecionamos alguns projetistas de renome 
e reconhecida experiência em projetos de edifícios em alvenaria es-
trutural para convidá-los a participar deste projeto. Inicialmente, foi 
feito um questionário-consulta colhendo informações sobre detalhes 
e escolhas de cada projetista. A partir da análise dos resultados, 
foram compiladas algumas dúvidas e sugestões relativas a vários 
pontos do projeto. Uma segunda rodada e subsequentes discussões 
em reuniões com a presença de todos os escritórios participantes 
foram realizadas até se chegar ao consenso sobre parâmetros e 
detalhes ótimos. 
A partir desses estudos, elabora-se este manual de parâmetros de 
projeto de alvenaria estrutural com blocos de concreto. Construtoras 
e engenheiros de obras podem consultar este Manual para tirar 
dúvidas e discutir detalhes ótimos com seus projetistas. Esta publica-
ção só foi possível devido à participação voluntária dos escritórios 
e consultores de referência participantes, cujo nível de excelência 
técnica propiciou discussões muito interessantes e relevantes.
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Princípios ativos de plantas 
superiores – 2a edição
Emerson F. Queiroz, Jean-Luc 
Wolfender, Kurt Hostettmann e 
Paulo C. Vieira

R$ 38,00

978-85-7600-343-4

2014 | 18 x 25,5 cm | 234 p.

Quarto volume da série de textos da 
Escola de Verão em Química, este livro, 
agora em sua segunda edição, aborda 
três temas dos mais relevantes na área: 
a importância das plantas medicinais; 
a procura dos princípios ativos; e as 
técnicas de isolamento aplicadas aos 
produtos naturais. Informações sobre 
testes biológicos, técnicas de separa-
ção analítica e preparativa e métodos 
acoplados que utilizam cromatografia e 
espectometria, em especial de espec-
trometria de massas e ressonância 
magnética nuclear, também estão 
disponíveis. Além disso, nesta edição 
o livro traz um capítulo totalmente novo 
sobre metabolômica. O livro pretende 
ser um guia prático para a pesquisa de 
novas moléculas naturais.

Produtos naturais no controle 
de insetos – 2a edição
Arlene G. Corrêa e Paulo C. Vieira 
(Org.)

R$ 34,00

978-85-7600-095-2

2007 | 18 x 25,5 cm | 150 p.

A segunda edição do livro Produtos 
naturais no controle de insetos consiste 
em um texto básico da área, segundo 
o ponto de vista químico, e tem a 
pretensão de ser útil a todos que se 
interessam por essa temática altamente 
estimulante. Esta obra é constituída de 
seis capítulos que tratam de diversos 
aspectos dos trabalhos envolvidos na 
área, entre eles: métodos de isolamento 
e síntese de feromônios e de substân-
cias isoladas de plantas empregadas 
no controle de insetos. 

Potenciometria: aspectos 
teóricos e práticos
Orlando Fatibello Filho, Tiago 
Almeida Silva, Fernando Cruz de 
Moraes e Bruno Campos Janegitz

R$ 48,00

978-85-906962-7-8

2019 | 16 x 23 cm | 267 p.

Nesta obra, os autores abordam a 
potenciometria como tema central e 
se destina a alunos de graduação, 
pós-graduação e/ou pesquisadores nas 
áreas de química, farmácia, alimentos, 
biologia, ambiental e áreas correlatas 
que utilizam esta técnica. A motivação 
da redação deste livro foi a de suprir 
a relativa escassez de obras na língua 
portuguesa e, também, proporcionar ao 
leitor conhecimentos teóricos e práticos 
necessários para que o mesmo possa 
selecionar o método potenciométrico 
mais adequado para resolver um pro-
blema analítico, empregando eletrodos 
indicadores diversos, muitos deles 
fabricados pelo próprio leitor.
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Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – 
resumos de teses e dissertações 
(1993-2005)
Alceu Gomes Alves Filho, Dário 
Henrique Alliprandini, Hildo 
Meirelles de Souza Filho e Mauro 
Rocha Côrtes (Org.)

R$ 15,00

85-7600-081-4

2006 | 16 x 23 cm | 161 p.

Após uma introdução na qual se 
contextualiza a criação, em 1992, 
do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da UFSCar, 
e seu posterior desenvolvimento, até 
2006, esta obra apresenta o conjunto 
de resumos de teses e dissertações 
defendidas nesse programa no período 
em questão.

Química Verde: fundamentos e 
aplicações
Arlene G. Corrêa e Vânia G. Zuin

R$ 38,00

978-85-7600-150-8

2009 | 18 x 25,5 cm | 172 p.

A Química Verde pode ser definida 
como “a criação, o desenvolvimento e 
a aplicação de produtos e processos 
químicos para reduzir ou eliminar o uso 
e a geração de substâncias nocivas 
à saúde humana e ao ambiente”. 
Nesse contexto, este livro descreve os 
conceitos dessa área em uma lingua-
gem simples, focando alguns dos seus 
princípios básicos, como catálise, 
solventes, minimização de resíduos, 
o desenvolvimento de processos mais 
seguros e eficientes. Este livro faz 
parte da Série de Textos da Escola de 
Verão em Química (EVQ) e tem como 
público-alvo estudantes e profissionais 
de Química, Engenharia Química e de 
Materiais, entre outros.

Radiografia de uma aula em 
engenharia
Luis Roberto de Camargo Ribeiro

R$ 25,00

978-85-7600-104-1 

2008 | 14 x 21 cm | 138 p.

Este livro traz uma análise de uma aula 
no ensino de engenharia, revelando 
aspectos institucionais e culturais que 
contribuem para seu formato – por 
exemplo, a relativa autonomia docen-
te, a prevalência de currículos lineares, 
a existência de uma cultura positivista, 
entre outros – comuns a muitos con-
textos educacionais no ensino desta e 
outras áreas do conhecimento. À guisa 
de ilustração, este livro ainda traz uma 
alternativa – o PBL (Aprendizagem 
Baseada em Problemas) – às metodo-
logias de ensino fundamentadas no 
modelo de transmissão e recepção 
de conhecimentos fixos e acabados, 
comumente utilizadas nas aulas de 
engenharia e no ensino superior em 
geral.



28

Resolvendo problemas de 
engenharia química com 
software livre Scilab
Wu Hong Kwong

R$ 89,00

978-85-7600-425-7

2016 | 16 x 23 cm | 667 p.

Resolvendo problemas de engenharia 
química com software livre Scilab reúne 
a experiência do autor no ensino de 
várias disciplinas do Curso de Engenharia 
Química da Universidade Federal de São 
Carlos. São disciplinas que usam de forma 
intensiva métodos numéricos na solução 
de problemas que envolvem uma equação 
ou sistema de equações algébricas não 
lineares, problemas de valor inicial e de 
valor no contorno. O livro é organizado 
em duas partes. A Parte 1 apresenta o 
software Scilab e seus principais comandos 
usados na resolução de problemas numé-
ricos. Na Parte 2, são resolvidos proble-
mas encontrados na engenharia química 
divididos nos campos da termodinâmica, 
balanços de massa e de energia, fenô-
menos de transporte, cálculo de reatores 
e operações unitárias. Além dos campos 
de conhecimento, incluiu-se um capítulo 
sobre otimização de processos e um sobre 
controle de processos. Para cada campo 
de conhecimento da Parte 2, foram sele-
cionados problemas típicos da engenharia 
química que requerem soluções numéricas.

Reologia de polímeros fundidos 
– 2a edição
Rosario E. S. Bretas e Marcos A. 
D’Ávila

R$ 39,00

978-85-7600-048-8

2005 | 14 x 21 cm | 257 p.

Reologia é a ciência que estuda o fluxo 
e a deformação dos materiais; daí sua 
importância no processamento e na 
conformação dos mesmos. Neste livro, 
os autores abordam os princípios funda-
mentais dessa ciência, os métodos de 
medidas das principais propriedades 
reológicas e sua aplicação no estudo 
da estrutura e do processamento de 
materiais poliméricos termoplásticos.

Resíduos plásticos e 
reciclagem: aspectos gerais e 
tecnologia – 2a edição
Maria Zanin e Sandro Donnini 
Mancini

R$ 34,00

978-85-7600-413-4

2015 | 14 x 21 cm | 138 p.

Resíduos plásticos e reciclagem: aspec-
tos gerais e tecnologia aborda o assun-
to dos plásticos presentes nos resíduos 
sólidos urbanos, enfatizando aspectos 
sociais, ambientais, políticos, econô-
micos, legais, técnicos e científicos 
que podem ajudar a entender porque 
a reciclagem deste tipo de material é 
possível, viável, necessária e urgente. 
O livro é apresentado numa linguagem 
simples e concisa, tratando-se de uma 
referência interessante para leigos no 
assunto, profissionais de administra-
ções públicas e estudantes de cursos 
técnicos, de graduação e pós-gradua-
ção nas áreas ambiental, sanitária, de 
engenharia e de ciência dos materiais.
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Seleção de materiais – 3a edição
Maurizio Ferrante

R$ 49,00

978-85-7600-337-3

2013 | 16 x 23 cm | 346 p.

Após um resumo das propriedades dos 
materiais, o livro desenvolve o conceito 
de índice de mérito (IM), definindo-o 
em função da natureza do projeto 
mecânico: se limitado por deformação 
elástica ou por plasticidade. Em segui-
da, introduz os Mapas de Propriedades 
dos Materiais (concebidos por M.F. 
Ashby) e os aplica a várias condições 
de trabalho e projeto. Um capítulo é re-
servado à descrição dos processos de 
fabricação e união de materiais e seus 
métodos de seleção, e outro contém 
noções da teoria de decisão aplicadas 
à seleção de materiais. As especifici-
dades dos compósitos motivaram um 
capítulo a eles dedicado, e a impor-
tância do meio ambiente pediu breve 
descrição dos métodos de Avaliação 
do Ciclo de Vida.

SIG: uma plataforma para 
introdução de técnicas 
emergentes no planejamento 
urbano, regional e de 
transportes: uma ferramenta 
3D para análise ambiental 
urbana, avaliação multicritério, 
redes neurais artificiais
Antônio Nélson Rodrigues da Silva, 
Rui António Rodrigues Ramos, Léa 
Cristina Lucas de Souza, Daniel 
Souto Rodrigues e José Fernando 
Gomes Mendes

R$ 38,00

978-85-7600-128-7

2008 | 17 x 21 cm | 227 p.

Os autores procuram apresentar neste 
livro algumas técnicas emergentes com 
grande potencial para o planejamento 
urbano, regional e de transportes. 
Assim, a primeira parte deste livro 
explora o potencial de uma ferramenta 
3D para análise ambiental urbana, por 
meio de uma extensão de um software 
comercial desenvolvida especificamente 
para esse fim. Na segunda parte, são 
mostrados alguns conceitos e técnicas 
de Avaliação Multicritério e como estes 
podem se beneficiar da plataforma 
SIG, enquanto na terceira parte deste 
livro faz-se o mesmo com as Redes 
Neurais Artificiais. 

Síntese estereosseletiva de 
alcalóides e n-heterociclos
Carlos Roque Duarte Correia

R$ 10,00

85-85173-53-x

2001 | 18 x 25,5 cm | 97 p.

Como parte da Série de Textos da Es-
cola de Verão em Química, o livro traz 
o conteúdo apresentado pelo pesqui-
sador durante o evento, constando de 
três partes: uma introdução definindo 
alcaloides e revisando biossíntese; os 
fundamentos de síntese orgânica; e a 
síntese dos alcaloides e heterociclos 
fundamentada na metodologia sintética 
empregada. 
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Sistema Kanban
Muris Lage Junior

R$ 24,00

978-85-7600-135-5

2008 | DVD 

Este vídeo expõe uma filmagem realiza-
da no laboratório de desenvolvimento 
de produtos do DEP, apresentando uma 
simulação da fabricação de réguas 
“T” controlada pelo Sistema Kanban, 
criada para auxiliar o ensino-aprendi-
zagem das disciplinas de graduação e 
pós-graduação do curso de Engenharia 
de Produção da UFSCar. O material 
contido neste DVD está dividido em 
três partes: introdução, que apresenta 
o Sistema Kanban, o laboratório de 
desenvolvimento de produtos do DEP, 
as máquinas utilizadas, os cartões e 
respectivos quadros empregados na si-
mulação; vantagens e regras, que mos-
tram quais são os benefícios esperados 
com a implantação do Sistema Kanban 
em um sistema produtivo e principais 
limitações para a sua utilização; e 
funcionamento, que detalha a dinâmi-
ca do fluxo de materiais e cartões do 
Sistema Kanban de duplo cartão. 

Sistemas de controle baseados 
em cartão para um work 
design enxuto: as bases do 
Kanban, Conwip, Polca e
Cobacabana
Matthias Thürer, Mark Stevenson e 
Charles W. Protzman

R$ 48,00

978-85-7600-505-6

2018 | 16 x 23 cm | 254 p.

Nosso livro difere de outros, iniciando 
com uma introdução ao problema de 
controle, e não à solução de controle. 
Descrevemos como se podem carac-
terizar os problemas encontrados em 
manufaturas e prestadoras de serviço 
de maneira a permitir um diagnósti-
co. Posteriormente, discutimos quatro 
alternativas de soluções de controle 
baseadas em cartão, cada uma 
desenvolvida para lidar com um tipo 
específico de problema de controle, 
e dessa discussão apreende-se como 
funciona cada sistema. Além dos sis-
temas “tradicionais”, este é o primeiro 
livro que discute o COBACABANA, um 
sistema desenvolvido para fábricas que 
produzem uma grande variedade de 
produtos por encomenda.

Some features of [4+2] – and 
[2+2] – cycloadditions
Claude Spino

R$ 10,00

85-85173-52-1

2001 | 18 x 25,5 cm | 51 p.

A obra escrita pelo professor Claude 
Spino, da University of Victoria, Ca-
nadá, deu início à Série de Textos da 
Escola de Verão em Química, iniciada 
em 1993. O livro aborda tópicos 
apresentados pelo autor em seu curso, 
com os recursos gráficos dos esquemas, 
e está escrito em inglês. 
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The use of free radical 
reactions in organic synthesis
Philip J. Parsons

R$ 5,00

1994 | 14 x 21 cm | 46 p.

Este livro descreve de maneira didática 
a utilização de radicais livres em síntese 
orgânica. São abordados aspectos 
históricos dessa área da Química 
Orgânica, os diferentes métodos para 
geração desses intermediários reativos 
e suas aplicações na síntese de molécu-
las complexas.
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Inteligência artificial no ensino: 
como construir computadores que se 
comportam como humanos
Pedro Luiz Aparecido Malagutti

R$ 54,00

978-85-7600-126-3

2008 | 17 x 24 cm | 207 p.

Será que no futuro, talvez não muito distante, as 
máquinas irão dominar o mundo? Será possível 
construir um cérebro eletrônico que realize todas 
as tarefas intelectuais humanas? A tecnologia 
realmente tem fascinado principalmente os jovens, 
a ponto de muitos adorarem trabalhos com tarefas 
complicadas de computação e paradoxalmente 
odiarem a Matemática, sem perceberem a estreita 
união que há entre as duas áreas. Este livro 
discute como ensinar sobre computadores e seu 
funcionamento lógico, visando esclarecer o papel 
do ensino com computadores.

Introdução à Teoria dos Números: um 
curso breve
João Carlos Vieira Sampaio e Paulo Antonio 
Silvani Caetano

R$ 35,00

978-85-7600-127-0

2008 | 17 x 24 cm | 109 p.

Este livro tem sido usado, com sucesso, como ma-
terial instrucional de uma disciplina de introdução 
à teoria dos números nos cursos de Licenciatura 
e Bacharelado em Matemática da Universidade 
Federal de São Carlos. O texto pode ser explo-
rado, em sua totalidade, em um curso semestral 
de 60 horas. Os temas tratados iniciam-se em 
uma introdução axiomática aos números inteiros – 
enfatizando os princípios de indução finita e suas 
aplicações –, e se desenvolvem até o conceito 
de congruência módulo m, passando por temas 
como divisibilidade, representação posicional de 
inteiros, fatoração de inteiros em fatores primos, 
algoritmo euclidiano para o cálculo do máximo 
divisor comum e equações diofantinas lineares.

Coleção Matemática
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Introdução à topologia geométrica: 
passeios de Euler, superfícies e o 
teorema das quatro cores, Uma
João Carlos Vieira Sampaio

R$ 35,00

978-85-7600-129-4

2008 | 17 x 24 cm | 145 p.

A topologia combinatória é uma área da geome-
tria jamais vista no ensino básico. Ela estuda os 
objetos geométricos do ponto de vista do arranjo 
entre as partes essenciais que os compõem. Neste 
livro, três temas, de leituras independentes, são 
explorados como introdução ao assunto. Na Parte 
I é feita uma exploração do problema das sete 
pontes de Königsberg, relacionado à seguinte 
questão de matemática recreativa: que tipos de 
figuras podem ser desenhadas com um único tra-
çado de lápis, sem tirá-lo do papel e sem passá-lo 
duas vezes sobre o mesmo traço? A Parte II trata 
da geometria e da topologia das superfícies fe-
chadas, generalizações de superfícies poliédricas. 
Quantas superfícies fechadas existem, além da 
superfície de uma bola esférica? A Parte III trata 
do problema das quatro cores e sua história. Qual 
é o número mínimo de cores necessárias para 
colorir qualquer mapa? A resposta é quatro, mas 
a demonstração disso só foi possível após 1970. 
Boa leitura!

Mágicas com papel, geometria e outros 
mistérios
Pedro Luiz Aparecido Malagutti e João Carlos 
Vieira Sampaio

R$ 42,00

978-85-7600-352-6

2014 | 17 x 24 cm | 164 p.

Neste livro, os autores apresentam uma coletânea 
de atividades planejadas para trazer, a estudan-
tes e professores, alternativas para a melhoria do 
ensino de Matemática. São apresentados truques, 
paradoxos, desafios e mágicas, a maioria de 
natureza geométrica. Mediante atividades pra-
zerosas com papel, tesoura e cola, os autores 
proporcionam aos leitores descobertas surpreen-
dentes em Aritmética e Geometria e, por meio de 
paradoxos geométricos, os leitores são provoca-
dos a descobrir e repensar conceitos de Geome-
tria, percebendo que o intuitivo nem sempre é o 
verdadeiro, e que é possível aliar o prazer ao ato 
de aprender.
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Mágicas, matemática e outros mistérios
João Carlos Vieira Sampaio e Pedro Luiz 
Aparecido Malagutti

R$ 37,00

978-85-7600-125-6

2008 | 17 x 24 cm | 83 p.

A arte de adivinhar ou prever números e cálculos 
aritméticos faz parte de nossa cultura matemática 
desde a primeira infância. Este livro apresenta 
truques aritméticos de efeitos mágicos, dirigidos 
a todas as idades, baseados em propriedades 
advindas da teoria dos números. Por outro lado 
também, o manuseio com barbantes, para se 
construir figuras, é parte do folclore de quase 
todas as culturas. O livro é apresentado na forma 
de pequenas oficinas, com várias brincadeiras 
envolvendo geometria, topologia geométrica 
e lógica, com o objetivo de trazer ao público 
alternativas para o ensino de Matemática, a fim 
de tornar as atividades de estudo dessa disciplina 
mais prazerosas.  



CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS APLICADAS
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1968 faz 30 anos
João Roberto Martins Filho (Org.)

19,00

85-85725-43-5

1998 | 16 x 23 cm | 166 p.

Relatos minuciosos dos protestos estu-
dantis de 1968, dentro e fora do eixo 
Rio-São Paulo, fazem deste trabalho 
uma contribuição ao estudo objetivo de 
um momento-chave de nossa história. 

30 anos de pós-graduação 
na UFSCar: multiplicando 
conhecimento
Romeu C. Rocha-Filho, Claudio 
Shyinti Kiminami e Mariana R. 
Pezzo (Org.)

R$ 20,00

978-85-7600-092-1

2007 | 24,9 x 21 cm | 230 p. 

Concebido como parte das comemo-
rações dos 30 anos de atividades de 
pós-graduação stricto sensu na UFSCar 
(comemorados em 2006), este livro 
traz dados organizados sobre a evo-
lução dessas atividades até o final de 
2006 em cada um dos 18 programas 
de pós-graduação nos quais já haviam 
ocorrido defesas de dissertações e te-
ses, além de um breve histórico da cria-
ção recente de três outros programas. 
Esta publicação também traz uma visão 
geral das atividades de pós-graduação 
na UFSCar, da trajetória dos egressos 
do Programa Unificado de Iniciação 
Científica CNPq/UFSCar, bem como 
uma análise da produção científica da 
Universidade.

Ações afirmativas nas políticas 
educacionais: o contexto 
pós-Durban
Valter Roberto Silvério e Sabrina 
Moehlecke (Org.)

R$ 40,00

978-85-7600-197-3

2009 | 14 x 21 cm | 327 p.

O livro é o resultado do Seminário 
Internacional “Ações afirmativas nas 
políticas educacionais: o contexto 
pós-Durban” realizado nos dias 20, 
21 e 22 de setembro de 2005 em 
Brasília (DF). O seminário organizado 
pelo Ministério da Educação, por meio 
da Secad, e pela Câmara Federal teve 
como principal objetivo realizar um 
balanço das ações desenvolvidas no 
país em direção à construção de uma 
política de igualdade racial, especial-
mente na área educacional, comparan-
do a situação pré e pós a Declaração 
de Durban. 
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Ações afirmativas: perspectivas 
de pesquisas de estudantes da 
reserva de vagas
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 
e Danilo de Souza Morais (Org.)

R$ 42,00

978-85-7600-415-8

2015 | 14 x 21 cm | 273 p.

O presente livro resulta do esforço de 
estudantes ingressantes por reserva de 
vagas na UFSCar, sob a orientação de 
professores que se dispuseram a intro-
duzi-los no campo da pesquisa, criando 
condições acadêmicas para a realiza-
ção de projeto de iniciação científica, 
projeto este que, de acordo com as nor-
mas estabelecidas pelo Grupo Gestor 
do Programa de Ações Afirmativas da 
UFSCar, deveria tratar de alguma forma 
de política, de ação, de proposição 
que buscasse corrigir desigualdades, 
apoiar e valorizar produções, iniciativas 
de grupos sociais mantidos à margem. 
Assim, os estudantes foram provocados 
a dialogar com diferentes significados 
atribuíveis à Ação Afirmativa.

Altas habilidades: sugestões 
para pesquisadores e 
educadores
Rosemeire de Araújo Rangni

R$ 52,00

978-65-80216-20-8

2019 | 14 x 21 cm | 240 p.

A área de altas habilidades é, ainda, 
pouco conhecida e abordada nos 
meios escolares e acadêmicos brasi-
leiros. Deste modo, os temas contidos 
nesta obra, Altas habilidades: suges-
tões para pesquisadores e educadores, 
foram idealizados com o intuito de 
contribuir para o conhecimento da área 
e, também, proporcionar que as pesso-
as potencialmente destacáveis possam 
receber reconhecimento e garantias 
para seu desenvolvimento pessoal e 
acadêmico.

Altas habilidades/
superdotação: temas para 
pesquisa e discussão
Rosemeire de Araújo Rangni, 
Mayra Berto Massuda e Maria da 
Piedade Resende da Costa (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-466-0

2017 | 14 x 21 cm | 167 p.

Esta coletânea apresenta capítulos os 
quais são frutos de temas apresentados 
no 1o Seminário de Altas Habilidades: 
disseminando conhecimentos e práticas 
ocorrido na Universidade Federal de 
São Carlos no ano de 2016. Os temas 
abordados versam sobre atendimento 
escolar nacional e internacional (Chile), 
dupla excepcionalidade, precocidade 
infantil, relato familiar e pesquisa. Enten-
demos que os capítulos selecionados 
para esta obra são interessantes para 
pais, professores e pesquisadores tendo 
em vista a escassez de literatura espe-
cializada da área ainda verificada no 
Brasil. Esperamos, sobretudo, contribuir 
para o conhecimento dos leitores.



38

Aluno com deficiência visual 
cortical: teoria e prática, O
Lydia da Cruz Marques e Enicéia 
Gonçalves Mendes

R$ 29,00

978-85-7600-378-6

2014 | 14 x 21 cm | 154 p.

Os avanços na área médica e educa-
cional têm evidenciado cada vez mais 
o aumento na prevalência da deficiên-
cia visual cortical na infância, mudança 
essa apontada como impulsionadora 
de uma nova revolução no campo da 
deficiência visual. O funcionamento vi-
sual decorrente dessa condição requer 
compreensão, bem como é preciso 
desenvolver técnicas de avaliação e 
propor estratégias de intervenção que 
atendam as especificidades desses 
indivíduos. O presente livro traz uma re-
visão abrangente sobre esse tema com 
o intuito de contribuir para propiciar 
melhores e mais efetivos meios educa-
cionais para estudantes com deficiência 
visual cortical.

América Afro-Latina – 1800-
2000
George Reid Andrews

R$ 39,00

978-85-7600-088-4

2007 | 15,17 x 23 cm | 318 p.

Nesta obra – a primeira história da 
diáspora africana na América Latina, 
desde a emancipação até os dias atuais 
–, George Reid sintetiza primorosamente 
a história das pessoas de descendência 
africana em cada país latino-americano, 
desde o México e o Caribe até a Ar-
gentina. Individual e coletivamente, eles 
buscaram os objetivos da liberdade, 
da igualdade e da cidadania por meio 
do serviço militar, de partidos políticos, 
organizações cívicas, sindicatos, ativi-
dade religiosa e outras vias.

Análise do discurso político: o 
discurso comunista endereçado 
aos cristãos
Jean-Jacques Courtine

R$ 37,00

978-85-7600-160-7

2009 | 14 x 21 cm | 250 p.

Em Análise do discurso político, 
Jean-Jacques Courtine trabalha primo-
rosamente a articulação entre a língua 
e a história. A partir das reflexões e 
análises de Courtine, o leitor constatará 
que, na língua e na história, a fala 
cristã apresentou-se em diferentes con-
textos, como discurso de polêmica e de 
contrato para a própria constituição do 
discurso comunista. A obra de Courti-
ne faz convergir a teoria do discurso 
com os postulados da arqueologia de 
Michel Foucault e demonstra que as 
formações discursivas são frequentadas 
pela alteridade, cuja presença se faz 
sob a forma da repetição e da reformu-
lação, da inscrição duradoura ou do 
apagamento repentino.
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Animal cultural, O
Carlos París

R$ 42,00

85-85173-71-8

2001 | 14 x 21 cm | 424 p.

O objeto de reflexão da obra é o ser 
humano como animal cultural. Na visão 
do autor, essa ideia implica reelaborar 
essa antiga questão sobre a realidade 
humana, tanto pelo desenvolvimento 
das ciências biológicas como ao 
que se refere ao mundo da cultura. 
A própria expressão “animal cultural” 
abre uma nova problemática referente 
à articulação entre biologia e cultura, 
uma problemática em que a filosofia e 
a ciência se fundem.

Antropologia de Schneider: 
pequena introdução, A
Igor José de Renó Machado

R$ 25,00

978-85-7600-336-6

2013 | 14 x 21 cm | 117 p.

A antropologia de Schneider é um 
trabalho fundamental para quem se 
interessa em entender a influência desse 
grande antropólogo nas gerações 
contemporâneas. É possível reconhecer 
a inspiração de Schneider numa vasta 
gama de trabalhos produzidos atual-
mente, desde os estudos de parentesco 
até os de gênero, passando pelos 
estudos de relacionalidade. Este livro 
oferece alguns insights sobre um autor 
fundamental ao conhecimento antro-
pológico contemporâneo e ainda não 
traduzido para o português.

Ao correr da pena (folhetins 
inéditos)
Wilton José Marques

R$ 45,00

978-85-7600-473-8

2017 |14 x 21 cm | 151 p. 

O livro Ao correr da pena (folhetins 
inéditos), de José de Alencar, apresenta 
oito folhetins inéditos do romancista 
romântico. Os textos, publicados inicial-
mente no jornal Correio Mercantil, entre 
setembro de 1854 e julho de 1855, 
não aparecem na fortuna literária do 
autor, sendo, a rigor, textos inéditos, já 
que, até hoje, além de nunca estuda-
dos, nunca tinham sido recolhidos em li-
vro. Além dos folhetins, o livro é aberto 
pelo ensaio “O enigma dos folhetins”, 
de Wilton José Marques, que levanta 
algumas questões sobre o porquê de 
os textos não terem sido anteriormente 
publicados.
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Aprendizagem Baseada 
em Problemas: PBL uma 
experiência no ensino superior
Luis Roberto de Camargo Ribeiro

R$ 34,00

978-85-7600-114-0

2008 | 14 x 21 cm | 151 p.

A Aprendizagem Baseada em Proble-
mas (ABP) ou Problem-based Learning 
(PBL) é uma metodologia de ensino e 
aprendizagem com larga utilização em 
escolas superiores e em outros níveis 
educacionais. Este livro descreve e 
discute uma experiência parcial da 
metodologia (em uma disciplina isolada 
em currículos convencionais) a partir 
da visão dos autores e de resultados 
de pesquisas, mostrando seus limites 
intrínsecos e contextuais e indicando os 
ganhos com relação ao desenvolvimen-
to tanto discente quanto docente.

Aprendizagem profissional da 
docência: saberes, contextos e 
práticas
Aline M. de M. R. Reali e Maria da 
Graça Nicoletti Mizukami (Org.)

R$ 42,00

978-85-85173-82-1

2002 | 16 x 23 cm | 347 p.

A obra é uma coletânea de trabalhos 
que discutem a problemática atual de 
processos de formação de professores, 
tanto inicial quanto continuada, envol-
vendo diferentes áreas de conhecimen-
to e níveis de ensino. O livro objetiva 
oferecer um panorama da situação 
brasileira, assim como levantar questões 
centrais presentes no debate educacio-
nal. Os textos presentes são relativos 
às pesquisas desenvolvidas por alunos 
e professores do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da Universidade 
Federal de São Carlos. 

Aprendizagem diálogica na 
sociedade da informação
Adriana Aubert, Ainhoa Flecha, 
Carme García, Ramón Flecha e 
Sandra Racionero

R$ 30,00

978-85-7600-453-0 

2016 | 16 x 23 cm | 206 p.

Na atualidade, a aprendizagem das 
crianças depende cada vez mais de 
todas as suas interações – as que 
se dão dentro da sala de aula e da 
escola e as que se realizam em todo os 
demais contextos nos quais esses meni-
nos e meninas se desenvolvem. Hoje, 
sabemos que a colaboração entre as 
famílias e os centros educativos é um 
dos principais aspectos que contribuem 
para o êxito escolar dos alunos. A 
presente obra aprofunda as principais 
contribuições teóricas que fundamentam 
a teoria da Aprendizagem Dialógica, 
concepção educativa na qual se ba-
seiam as atuações que estão obtendo 
êxito educativo para todas e todos em 
âmbito internacional.
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Arquitetura e educação: 
câmpus universitários 
brasileiros
Gelson de Almeida Pinto e Ester 
Buffa

R$ 37,00

978-85-7600-178-2

2009 | 23 x 18 cm | 151 p.

Este livro, escrito por um arquiteto 
urbanista e uma historiadora da edu-
cação, trata, no essencial, do percurso 
histórico da instituição universitária que, 
nascida na Europa medieval como 
uma instituição urbana, sofreu grandes 
transformações no tempo e no espaço, 
chegou aos nossos dias, no Brasil, a 
ser construída apartada da cidade e a 
se constituir como câmpus universitário, 
um território novo e original.

Arquitetura e educação: 
organização do espaço e 
propostas pedagógicas dos 
grupos escolares paulistas, 
1893/1971
Ester Buffa e Gelson de Almeida 
Pinto

Esgotado

978-85-85173-80-7

2002 | 23 x 20 cm | 174 p.

O livro traz uma abordagem sobre a 
relação da educação com a arquitetura 
desde o tempo republicano. A obra dá 
oportunidade às novas gerações, que 
desconhecem esse passado tão recente 
e que, em vista da atual precariedade 
da escola pública, parece tão distante 
de saber um pouco mais sobre essa 
relação. 

Autores cidadãos – a sala 
de aula na perspectiva 
multirreferencial
Joaquim Gonçalves Barbosa 
(Coord.)

R$ 21,25

85-85173-49-1

2000 | 16 x 23 cm | 124 p.

O desafio colocado pela obra é o de 
entender os diversos fluxos que per-
meiam uma sala de aula, de maneira 
prática e teórica. Escrito por diversos 
especialistas da área de educação, os 
textos apresentam discussões sobre a 
sala de aula como espaço de forma-
ção e produção de conhecimento, o 
processo pedagógico, o conceito de 
formação e outros temas. 
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Avaliação da Educação: 
referências para uma primeira 
conversa
José Carlos Rothen e Andréia da 
Cunha Malheiros Santana (Org.)

R$ 50,00

978-85-7600-488-2

2018 | 16 x 23 cm | 207 p.

Este livro pretende resgatar as origens 
internacionais das práticas de avalia-
ção institucional, levando o leitor a 
refletir sobre a sua realização em dife-
rentes contextos. A partir desta leitura, 
ele conhecerá as primeiras práticas de 
avaliação da educação brasileira e a 
implantação de políticas de avaliação 
em nosso Estado, o que permitirá uma 
comparação entre as diferentes realida-
des e como estas utilizam as avaliações 
externas. Outro ponto de destaque nes-
te livro é a apresentação dos indicado-
res utilizados nestas avaliações, muitos 
deles desconhecidos dos profissionais 
das ciências humanas. Conhecer como 
tais indicadores são construídos nos 
permite melhor interpretá-los dentro do 
cenário educacional.

Bê-á-bá da acústica 
arquitetônica – ouvindo a 
Arquitetura
Léa Cristina Lucas de Souza, 
Manuela Guedes de Almeida e Luís 
Bragança

R$ 42,00

978-85-7600-073-0

2006 | 21 x 23 cm | 149 p.

Destinado aos iniciantes em Arquitetura, 
este livro visa esclarecer e exemplificar 
possibilidades de atuação do arquiteto 
no ambiente acústico, pela integração 
desse parâmetro com o projeto arqui-
tetônico. Fazendo um paralelo entre as 
etapas de projeto e o estudo acústico 
dos ambientes, são definidos alguns 
conceitos básicos e as propriedades 
do som, indispensáveis à aplicação da 
acústica em projeto. Para o estudante 
de Arquitetura, este livro representa uma 
das poucas bibliografias em português 
que discorre sobre acústica arquitetô-
nica.

B. F. Skinner: uma perspectiva 
europeia
Marc N. Richelle
Traduzido por Marina Souto Lopes 
Bezerra de Castro

R$ 47,00

978-85-7600-355-7

2014 | 16 x 23 cm | 296 p.

Neste livro, o renomado professor 
Marc Richelle faz uma releitura de toda 
a obra de Skinner, polêmico cientis-
ta estadunidense. Amado por uns e 
odiado por outros, de forma geral sua 
obra é mal interpretada, não apenas 
em razão de sua abrangência, mas 
também por sua complexidade e por 
seu caráter inovador, pois questionou 
conceitos fundamentais da psicologia. 
Richelle implementa uma análise crítica, 
detalhada e ampla, mas ao mesmo 
tempo sucinta, dos principais aspectos 
do behaviorismo skinneriano do ponto 
de vista científico, filosófico e até mes-
mo de sua experiência pessoal, pois 
foi aluno de Skinner.
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Brincando na creche
Maria Stella Coutinho de Alcantara 
Gil e Nancy Vinagre Fonseca de 
Almeida

R$ 14,00

978-85-85173-55-5

2001 | 15 X 21 cm | 76 p.

Esta obra é um dos resultados da im-
plantação do Programa de Atendimento 
à Criança Pequena, desenvolvido pela 
UFSCar, que visa articular intervenção, 
pesquisa e ensino. São apresentadas 
algumas das atividades realizadas 
com bebês (de 0 a 3 anos), utilizando 
materiais de fácil acesso e baixo custo, 
com o intuito de promover o desenvolvi-
mento infantil em vários aspectos.

Café, indústria e conhecimento 
– São Carlos, uma história de 
150 anos
Oswaldo Truzzi, Paulo Reali Nunes 
e Ricardo Tilkian

R$ 100,00

978-85-7600-139-3 (EdUFSCar); 978-85-7060-

646-4 (Imprensa Oficial)

2008 | 27,5 x 30 cm | 200 p.

Este livro conta, por meio de textos e 
fotos, a história de São Carlos desde 
os primórdios da ocupação até o 
sesquicentenário do município.

Calculando a significância 
clínica e o índice de mudança 
confiável em pesquisa-
-intervenção
Adriana Augusto Raimundo de 
Aguiar, Ricardo Gonçalves de 
Aguiar e Zilda A. P. Del Prette

R$ 18,00

978-85-7600-144-7

2009 | 14 x 21 cm | 82 p.

Este livro apresenta um guia passo a 
passo para a utilização de um método, 
denominado “Método JT”, para a 
avaliação sistemática de intervenções e 
serviços de profissionais das Ciências 
Humanas e da Saúde. Um diferencial 
do “Método JT” é a possibilidade de 
avaliar, a partir de parâmetros estatís-
ticos, intervenções realizadas com um 
único participante e de identificar, em 
um grupo de participantes, quais os 
que apresentaram mudanças confiáveis 
e clinicamente significativas. O livro 
está elaborado com instruções detalha-
das sobre a aplicação do “Método JT”, 
utilizando o aplicativo Microsoft Excel® 
2007.
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Caminhos da cidadania: um 
percurso universitário em prol 
dos direitos humanos
Norma Felicidade (Org.)

R$ 27,00

85-85173-69-6

2001 | 16 x 23 cm | 210 p.

A obra discute o que foi apresentado 
nas três edições do Curso de Extensão 
em Direitos Humanos da UFSCar. São 
15 capítulos tratando de temas como 
indígenas, idosos, pescadores artesa-
nais, obesos, negros e mulheres vítimas 
de violência. 

Cérebros, máquinas e 
consciência: uma introdução à 
filosofia da mente
João de Fernandes Teixeira (Org.)

Esgotado

85-85173-16-5

1996 | 14 x 21 cm | 166 p.

Este livro é uma iniciativa pioneira no 
Brasil, que deve interessar não apenas 
aos filósofos como também aos psicó-
logos, cientistas da computação e a 
todos aqueles que, de uma maneira ou 
de outra, procuram entender a mente 
humana à luz da ciência. 

Ciência, tecnologia e 
sociedade: desafios da 
construção do conhecimento
Wanda Aparecida Machado 
Hoffmann (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-232-1

2011 | 16 x 23 cm | 313 p.

Esta obra reúne contribuições que 
abordam temáticas que envolvem a 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 
à luz de diferentes olhares. Esse campo 
de estudos encontra-se em proces-
so de construção e transformação, 
proporcionando muitas possibilidades 
de intercâmbio de ideias e o fortaleci-
mento das interfaces com as diversas 
áreas de conhecimento. Os estudos de 
CTS têm um caráter multidisciplinar. Os 
temas são abordados em uma perspec-
tiva crítica e relacional, de maneira a 
evidenciar as diferentes dimensões do 
conhecimento estudado, sobretudo das 
interações entre CTS.
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Comissão Justiça e Paz de 
São Paulo: gênese e atuação 
política (1972-1985)
Renato Cancian

R$ 27,50

85-7600-038-5

2005 | 14 x 21 cm | 182 p.

Esta obra é importante porque recupera 
a história da Comissão Justiça e Paz de 
São Paulo, criada em plena vigência 
da ditadura militar, e que, por meio 
de sua corajosa atuação, defendeu 
centenas de perseguidos políticos. 
Seria inimaginável o nascimento da 
CJP-SP sem a presença sempre vigilante 
e corajosa de Dom Paulo Evaristo Arns. 
O livro demonstra, ainda, como em 
numerosos casos a CJP-SP foi a última 
voz – ou até a única – que saiu em de-
fesa do respeito aos Direitos Humanos. 
Sua ação foi um exemplo de luta pela 
defesa de uma sociedade democrática 
e pluralista.

Complexidade da docência 
e formação continuada de 
professores
Aline M. de M. R. Reali e Maria da 
Graça Nicoletti Mizukami (Org.)

R$ 38,00

978-85-7600-161-4

2009 | 16 x 23 cm | 238 p.

Esta coletânea é fruto de pesquisas e 
dá continuidade à série “Aprendiza-
gem e Desenvolvimento Profissional da 
docência”. A docência é uma profissão 
complexa e dinâmica, desenvolve-se 
em diferentes contextos, níveis e formas 
e apresenta desafios, dilemas e proble-
máticas que fazem parte desta obra. 
Os capítulos que compõem esta coletâ-
nea se referem a diferentes momentos 
da carreira, contextos e modalidades 
de ensino e a algumas das múltiplas 
variáveis que estão presentes no proces-
so de desenvolvimento profissional que 
se prolonga ao longo da trajetória 
profissional dos professores.

Compreendendo a prática do 
analista do comportamento
Heloisa Helena Motta Bandini, 
Carmen Silvia Motta Bandini, Lidia 
Maria Marson Postalli e Liércio 
Pinheiro de Araújo (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-399-1

2015 | 16 x 23 cm | 177 p.

Este livro oferece aos alunos iniciantes 
da Psicologia ou de áreas afins conhe-
cimento sobre onde e como o analista 
do comportamento faz a sua prática 
profissional. Ao mesmo tempo, permite 
que o aluno tenha contato com os con-
ceitos básicos do Behaviorismo Radical e 
da Análise do Comportamento, por meio 
de um texto rigoroso conceitualmente, 
mas de fácil compreensão, por ter sido 
produzido e pensado para iniciantes. 
O livro traz informações teórico-práticas 
sobre o trabalho do analista do compor-
tamento na educação de crianças com 
necessidades especiais, na psicoterapia, 
em comunidades e com indivíduos com 
problemas de conduta.
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Comunidades de aprendizagem: outra escola é possível
Roseli Rodrigues de Mello, Fabiana Marini Braga e Vanessa 
Gabassa

R$ 38,00

978-85-7600-261-1

2012 | 14 x 21 cm | 176 p.

Comunidades de Aprendizagem é proposta de transformação das 
escolas para garantir máxima aprendizagem, convivência plena na 
diversidade e participação da comunidade nos processos e deci-
sões. O livro apresenta Comunidades de Aprendizagem em cinco 
capítulos: o primeiro está dedicado ao contexto atual, em âmbito 
internacional, e às implicações e especificidades do Brasil, que 
colocam às escolas o desafio de se transformar; o segundo traz o 
conceito de Aprendizagem Dialógica, base teórico-metodológica 
de Comunidades de Aprendizagem; o terceiro trata das fases de 
transformação em Comunidade de Aprendizagem; o quarto traz 
o funcionamento dos processos de uma Comunidade de Aprendi-
zagem, com base em experiências pesquisadas pelas autoras em 
Comunidades de Aprendizagem do Brasil e da Espanha; o livro é 
encerrado com elementos favorecedores e os que são obstáculos, 
no contexto brasileiro, para a transformação das escolas em sentido 
mais democrático, dialógico e de garantia de aprendizagem para 
todos os estudantes.

Comunicação política brasileira 
em diferentes dispositivos: uma 
abordagem discursiva
Roberto Leiser Baronas

R$ 29,00

978-85-7600-442-4

2016 | 14 x 21 cm | 142 p.

O presente livro, constituído por sete 
capítulos, toma como objeto de reflexão 
a comunicação política brasileira que 
circulou em diferentes dispositivos comu-
nicacionais nos últimos anos. Conceben-
do discursivamente a comunicação po-
lítica como “um conjunto de saberes e 
habilidades relativos à antecipação de 
práticas de retomada, de transformação 
e de reformulação de enunciados e de 
seus conteúdos” (Krieg-Planque, 2011), 
que ao entrarem em circulação no espa-
ço público pautam os mais diferentes ti-
pos de debate político, a presente obra 
se debruça teórico-metodologicamente 
sobre alguns dos eventos discursivos da-
dos a circular pelas mídias por ocasião 
das eleições presidenciais brasileiras de 
2002, 2006, 2010 e 2014.
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Consciência e liberdade em 
Sartre: por uma perspectiva 
ética
Carlos Eduardo de Moura

R$ 37,00

978-85-7600-271-0

2012 | 16 x 23 cm | 233 p.

Falar da consciência e da liberdade 
como possibilidade de se estabelecer 
uma perspectiva moral em Sartre é 
falar do advento da moral sobre a 
necessidade da História, de suas 
mediações e da possibilidade de se 
dialogar com outras liberdades. O 
Bem, a norma e a Moral existirão 
como categorias concretas e somente 
será possível falar de critérios de bem 
e de mal dentro de uma perspectiva 
histórica e por meio de referências 
temporais. Deste modo, a partir de 
La transcendance de l’ego, passando 
pelo L’être et le néant e Vérité et Exis-
tence até o Cahiers pour une morale, 
será possível delimitar um itinerário 
filosófico sartriano para que se estabe-
leça e se compreenda sua moral.

Consumo e resíduo: 
fundamentos para o trabalho 
educativo
Heloísa Chalmers Sisla Cinquetti e 
Amadeu Logarezzi (Org.)

R$ 33,00

978-85-7600-078-5

2006 | 16 x 23 cm | 216 p.

Esta coletânea reúne artigos elabora-
dos por pessoas que vêm estudando 
a Educação Ambiental e trabalhando 
com ela. A maior parte dos textos 
aqui apresentados dedica-se ao tema 
do trabalho educativo voltado para a 
questão dos resíduos e do consumo. 
Assim, os(as) autores(as) compartilham 
elementos de pesquisas que têm se de-
dicado a organizar dados e referências 
e analisá-los, bem como refletem sobre 
questões emergentes.

Coordenação pedagógica: 
novas abordagens do cotidiano 
escolar
Sandra Riscal (Org.)

R$ 35,00

978-85-906962-2-3

2018 | 16 x 23 cm | 162 p.

O livro Coordenação Pedagógica: 
novas abordagens do cotidiano escolar 
deve sua concepção às reflexões 
que coordenadores pedagógicos, 
alunos do Curso de Especialização 
em Coordenação Pedagógica MEC/
UFSCar, durante os anos de 2015 a 
2017, apresentaram sobre sua prática 
cotidiana nas escolas. Para além das 
atividades burocráticas, administrativas 
e corriqueiras, que caracterizam o dia 
a dia do coordenador pedagógico, o 
presente livro pretende proporcionar no-
vas indagações, percepções e debates 
sobre a ação pedagógica por meio da 
discussão de diferentes aspectos da cul-
tura escolar e das relações escolares. 
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“Corpo no outro corpo”: 
Homoerotismo na narrativa 
portuguesa contemporânea
Jorge Vicente Valentim

R$ 48,00

978-85-7600-448-6

2016 | 16 x 23 cm | 313 p.

A presente obra debruça-se sobre a li-
teratura homoerótica produzida em Por-
tugal no contexto do pós-Revolução dos 
Cravos de 1974. O texto discute as 
múltiplas vias de leitura da questão de 
gênero e do homoerotismo, partindo de 
uma discussão sobre a apropriação do 
conceito de “pós-moderno”, aplicado 
à literatura portuguesa, para, a partir 
de um cenário global pré e pós-25 de 
Abril de 1974, centrar-se em obras de 
três escritores importantes neste cenário: 
Guilherme de Melo, Natália Correia e 
Mário Cláudio.

Cotas para negros no tribunal: 
a audiência pública do STF, As
Valter Roberto Silvério (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-300-7

2012 | 14 x 21 cm | 201 p.

O presente livro traz algumas reflexões 
que atravessaram a primeira década 
das Ações Afirmativas e alguns textos/
depoimentos que foram apresentados 
durante os três dias de audiência públi-
ca. Os textos apresentados, no geral, 
são simpáticos às políticas de ação 
afirmativa, entretanto procuram situar 
os temas e os argumentos, favoráveis e 
contrários, que emergiram na opinião 
pública relacionando-os, sempre que 
possível, com o debate acadêmico das 
ciências humanas e sociais e, também, 
com o contexto político e jurídico em 
torno dos caminhos da jovem democra-
cia brasileira.

Cor do amor: características 
raciais, estigmas e socialização 
em famílias negras brasileiras, 
A
Elizabeth Hordge-Freeman

R$ 65,00

978-85-7600-497-4

2018 | 16 x 23 cm  | 353 p.

A cor do amor revela o poder das 
hierarquias raciais de infiltrar-se em 
nossos relacionamentos mais íntimos. 
Com base em entrevistas e dezesseis 
meses de etnografia entre dez famílias 
brasileiras, este trabalho provocativo 
lança luz sobre como as famílias 
simultaneamente resistem e reproduzem 
hierarquias raciais. Ilustra os privilégios 
da branquitude, revelando como aque-
les com características “mais negras” 
muitas vezes experimentam dificuldades 
materiais e emocionais. Dos laços 
parentais às interações entre irmãos, 
e os relacionamentos românticos, os 
capítulos traçam um novo território ao 
revelar a ligação entre a proximidade 
com a branquitude e a distribuição de 
afeto dentro das famílias.
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Cotidiano, atividade humana 
e ocupação: perspectivas da 
terapia ocupacional no campo 
da saúde mental
Thelma Simões Matsukura e 
Mariana Moraes Salles (Org.)

R$ 50,00

978-85-7600-433-2

2016 | 16 x 23 cm | 200 p.

Este livro focaliza a Terapia Ocupa-
cional sob a perspectiva do cotidiano 
e do fazer humano em sua comple-
xidade, no qual diferentes ângulos e 
abordagens se reúnem em um diálogo 
amplo, multifacetado e dinâmico. 
Assim, para compor este panorama, 
adotamos como linha condutora o 
campo da saúde mental, e foram 
convidados profissionais reconhecidos, 
terapeutas ocupacionais pesquisadores, 
de diferentes regiões do país, para 
contribuírem enquanto autores, o que 
agregou valor na qualidade e ampli-
tude de reflexões aqui apresentadas e 
que devem muito contribuir tanto para 
formação graduada e continuada 
como para as pesquisas em expansão 
no campo da terapia ocupacional 
brasileira. 

Crenças e tecnologias: ensaios 
de comunicação, cibercultura e 
argumentação
Luís Carlos Lopes

R$ 23,00

978-85-7600-110-2 (EdUFSCar); 978-85-205-

0477-2 (Editora Sulina) 

2007 | 14 x 21 cm | 132 p.

De acordo com Philippe Breton, a 
informática tem a necessidade de ser 
pensada fora dos lugares comuns, dos 
modismos e da lógica dos interesses. 
Neste livro, o autor compartilha das 
mesmas ideias e as aplica aos usos da 
informática e da televisão. Sua discus-
são soma-se à de Breton, propondo al-
ternativas às posições tecnofílicas, que 
ambos consideram hegemônicas. Os 
leitores deste livro poderão navegar em 
universos múltiplos que incluem teorias 
e práticas, vistas a partir da crítica às 
realidades contemporâneas.

Criança com asma e 
sua família: avaliação 
psicossomática e sistêmica, A
Dóris Lieth Nunes Peçanha

R$ 36,00

978-85-7600-402-8

2015 | 14 x 21 cm | 201 p.

A obra apresenta as teorias psicos-
somática e sistêmica, incluindo seus 
aspectos históricos e avanços recen-
tes. Articula, de forma original, esses 
saberes em 20 casos clínicos (crianças 
sadias, asmáticas e famílias), utilizan-
do-se dos instrumentos: entrevistas com 
pais e família; desenho em cores da 
família e teste das Fábulas, desenvol-
vidos ou adaptados para pesquisa e 
tratamento. Assim, oferece ferramentas 
válidas para avaliar e tratar questões 
diversas no âmbito individual e/ou 
familiar.
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Cuidando da vida: olhar 
integrativo sobre o ambiente 
e o ser humano
Dóris Lieth Nunes Peçanha e 
Luciana Stoppa dos Santos

R$ 24,00

978-85-7600-145-4

2009 | 14 x 21 cm | 127 p.

Este livro, fundamentado na teoria 
sistêmica, postula que o vínculo entre 
uma visão ecológica do mundo e o 
comportamento de cuidado é uma co-
nexão psicológica. Destina-se aos que 
buscam desenvolvimento sustentável e 
saúde coletiva, em particular auxilia 
os terapeutas a lidar com o sofrimen-
to, realizando o cuidado quando 
a cura não é mais possível. O livro 
é um convite a todos para ampliar 
sua visão de mundo e atuar como 
cuidadores na experiência humana de 
transcendência.

Cuidar do espírito e do corpo 
entre o velho e os novos 
mundos (séculos XIII-XVIII)
Susani Silveira Lemos França e Ana 
Carolina de Carvalho Viotti (Org.)

R$ 58,00

978-65-80216-23-9

2019 | 16 x 23 cm | 435 p.

A coletânea assume o desafio de deba-
ter uma questão fulcral da civilização 
ocidental: os sustentáculos de uma 
moral cristã transplantada, dirigida 
ao mesmo tempo aos cuidados com 
o corpo e à saúde da alma, e que 
de una se faz múltipla ao avançar 
por territórios diversos e ao longo do 
tempo. Os capítulos reunidos adentram 
a seara dos códigos de comportamen-
to, dos juízos moralizantes envolvendo 
povos desconhecidos e das práticas e 
instituições de provisão de cura e de 
aprimoramento das condutas. Dividido 
em três partes, o livro alicerça-se em 
torno de três ações que organizam o 
universo da moralidade entre o velho e 
o novo mundo: pensar, ver e corrigir.

Cronos ensandecido: sobre 
a agitação no mundo 
contemporâneo
Sergio Pripas (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-155-3 

2009 | 14 x 21 cm | 167 p.

Pressa, agitação, ansiedade, falta de 
tempo. Será que nossas vinte e quatro 
horas diárias diminuíram? Como tem 
sido nossa adaptação à experiência 
dos tempos atuais? A falta de tempo é 
um fato objetivo ou uma condição que 
criamos? Para essas questões postas, 
os autores, cada um em sua área de 
atuação, contribuem com vários enfo-
ques, sem ter no entanto a pretensão 
de responder definitivamente a estas 
indagações, e nos levam a refletir sobre 
elas. Como encaminhamento da ques-
tão, muitas pessoas em todo o mundo 
reivindicam um tempo correto para 
cada atividade e já optaram por deixar 
para trás o culto à velocidade. Esse é 
o espírito desta coletânea de ensaios 
que permitem uma reflexão sobre o 
fascinante tema do tempo, capaz de 
vislumbrar outras maneiras de lidarmos 
com ele no nosso cotidiano.
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Currículo e a gestão em foco, 
O
Celso Luiz Aparecido Conti, Emília 
Freitas de Lima e Renata Maria 
Moschen Nascente (Org.)

R$ 40,00

978-85-7600-514-8

 2018 | 16 x 23 cm | 136 p.

O livro aborda as relações entre gestão 
e currículo, consideradas no âmbito da 
escola pública, envolvendo também os 
conceitos de neoliberalismo, gerencia-
lismo, educação democrática, justiça, 
administração, relações entre público e 
privado, projeto político-pedagógico, 
avaliação, igualdade, gênero, raça, 
seleção de conteúdo, conhecimento, 
cultura escolar/da escola. Dado que 
esses conceitos têm assumido conota-
ções conflitantes, no interior de duas 
matrizes distintas, uma neoliberal/ge-
rencialista e outra democrática, os capí-
tulos demonstram como se apresentam 
as relações entre eles, na perspectiva 
da matriz democrática, dando unidade 
à obra.

Culto às mídias, O
Luís Carlos Lopes

R$ 28,00

85-7600-018-0

2004 | 16 x 23 cm | 158 p.

Este livro trata, fundamentalmente, de 
uma nova forma de religiosidade do 
tempo presente: o culto às mídias. 
Para comprovar sua hipótese, o autor 
convida Platão, Sócrates, Aristóteles, 
Leibniz, Habermas… e defende o uso 
das teorias da argumentação como ins-
trumento poderoso para compreender 
as sociedades e as culturas contempo-
râneas.

Deleuze: pensamento e acordo 
discordante
Alessandro Carvalho Sales

R$ 39,00

978-85-7600-392-2

2014 | 16 x 23 cm | 287 p.

Neste trabalho, percorrem-se em 
detalhes os principais problemas e 
questões com os quais o filósofo Gilles 
Deleuze (1925-1995) se depara ao 
longo de certa fase de sua produção 
(1962-1965), na qual seus interlocu-
tores privilegiados serão Nietzsche, 
Kant, Proust e Klossowski. Os eixos da 
pesquisa giram em torno das perguntas 
“onde pensar?” (perspectiva ligada a 
uma semiótica) e “o que é pensar?” 
(perspectiva ligada a uma teoria da 
comunicação e a uma ontologia), 
apresentando os contornos iniciais 
da ideia de acordo discordante cuja 
imagem paradoxal parece expressar, já 
então, alguns dos pontos sensíveis da 
produção do autor francês.
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Democracia participativa no 
direito urbanístico
Celso Maran de Oliveira, Dulce 
Margarida de Jesus Lopes, Pedro 
Luciano Colenci e Isabel Cristina 
Nunes de Sousa

R$ 30,00

978-85-7600-431-8

2016 | 14 x 21 | 131 p.

Este livro propõe-se, por meio de um 
levantamento da conjuntura atual das 
estruturas do Direito Urbanístico, reali-
zar uma comparação entre a revisão 
do plano diretor no Brasil (cidade de 
São Carlos) e em Portugal (cidade de 
Coimbra). Trata-se de um projeto de 
pesquisa realizado com o apoio da 
Fundação de Apoio à Pesquisa (FapeSp), 
em que, depois de realizada a inves-
tigação, formulou-se o relatório final. 
Desse relatório final, e com considera-
ções do grupo de pesquisa CNPQ/
UFSCar Novos Direitos, construímos o 
presente livro. 

De preto a afro-descendente: trajetos de pesquisa 
sobre relações étnico-raciais no Brasil
Lucia Maria de Assunção Barbosa, Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva e Valter Roberto Silvério (Org.)

R$ 47,50

978-85-7600-004-4

2003 | 16 x 23 cm | 345 p.

Fruto de contribuições apresentadas durante o II Congresso Brasilei-
ro de Pesquisadores Negros, realizado na UFSCar, a obra procura 
conferir visibilidade a uma produção acadêmica orientada pela 
experiência afro-brasileira, marcadamente subjugada dentro e fora 
das instituições de ensino, atestando a riqueza e a pluralidade dos 
diversos estudos apresentados, representativos de pesquisas em 
diferentes estágios, áreas e regiões do país. A coletânea discute, 
com profundidade, a agenda dos movimentos negros brasileiros, 
suas reivindicações e ações concretas, visando à eliminação das 
distâncias sociais entre negros e brancos no Brasil.
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Desafios do ensino de matemática na educação básica, Os
Organização Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Org.)

R$ 37,00

978-85-7600-446-2

2016 | 17 x 24 cm | 114 p.

Atualmente, vivemos em um mundo profundamente moldado pela 
ciência e pela tecnologia. O desenvolvimento científico e tecnoló-
gico nunca foi tão rápido e nunca teve um impacto tão grande em 
nossas sociedades, seja qual for o seu estágio de desenvolvimento. 
Os maiores desafios que o mundo enfrenta nos dias atuais, sejam 
de saúde, ambiente, energia ou desenvolvimento, são mais científi-
cos do que humanos. Para encará-los, o mundo necessita não ape-
nas de cientistas capazes de imaginar o futuro que nós mal vemos, 
mas também que a compreensão desses desafios e o debate sobre 
suas evoluções não sejam reservados a uma elite. Portanto, ninguém 
mais deveria duvidar de que a garantia de uma inteligência com-
partilhada, de uma educação de qualidade para todos e, em parti-
cular, de uma educação científica de qualidade para todos, incluin-
do nesta última a educação matemática e a educação tecnológica, 
é a única garantia sustentável. Sem tal educação, é inútil falar de 
debates e de participação cidadã. Portanto, a presente publicação 
identifica os desafios que devem ser enfrentados para assegurar um 
ensino de matemática de qualidade no nível da educação básica, 
bem como propõe, a partir de estudos de caso, meios para melho-
rá-la. Ela será útil não apenas para os tomadores de decisão que 
desejam integrar um ensino de ciências e de matemática de quali-
dade aos seus sistemas educacionais, mas também aos diferentes 
atores que desejam tomar parte no processo de transformação.

Descontrolada: uma etnografia 
dos problemas de pressão
Soraya Fleischer

R$ 46,00

978-85-7600-499-8

2018 | 16 x 23 cm | 261 p.

Descontrolada apresenta os desafios 
cotidianos para cuidar da saúde, em 
especial dos “problemas de pressão”. 
Os moradores e as moradoras do 
bairro histórico da Guariroba, locali-
zado na cidade de Ceilândia/Distrito 
Federal, são, em geral, migrantes 
nordestinos, goianos e mineiros que 
vieram construir a capital federal nos 
anos 1950 e 1960. Em meio às suas 
narrativas heroicas de desafiar a po-
breza na região de origem e enfrentar 
os perigos e aventuras na região de 
destino, eles vão chegando mais perto 
da atualidade, com corpos mais velhos, 
corações mais fracos e os nervos mais 
suscetíveis. A pressão se descontrola e 
razões precisam ser encontradas para 
compreendê-la, bem como tratamentos 
e serviços precisam ser acionados para 
dela cuidarem. A partir de uma extensa 
pesquisa antropológica, o livro descre-
ve esses caminhos de interpretação e 
cuidado da pressão alta, passando por 
diferentes atores, espaços, estratégias. 
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Desenvolvimento de bebês: 
atividades cotidianas e a 
interação com o educador
Claudia Maria Simões Martinez, 
Patrícia Carla de Souza Della 
Barba, Paula Cristina da Paixão e 
Daniela da Silva Rodrigues

R$ 18,00

978-85-7600-063-1

2005 | 14 x 21 cm | 50 p.

Diante das demandas por suportes de 
informações nos processos formativos 
de educadores de creche, este livro 
abre possibilidades de discussão, dian-
te das diversas condições de trabalho 
que enfrentam, com esses educadores 
de creches, além de professores, estu-
dantes e diferentes atores que atuam 
com crianças, a partir de atividades de 
vida diária selecionadas, em que são 
destacadas situações especiais para 
observar e avaliar as crianças e para 
interagir com elas, colaborando com 
a promoção de sua saúde e de seu 
desenvolvimento.

Descobrindo a surdocegueira: 
educação e comunicação
Fatima Ali Abdalah Abdel Cader-
-Nascimento e Maria da Piedade 
Resende da Costa

R$ 24,00

978-85-7600-051-8

2005 | 13,5 x 20,5 cm | 78 p.

O eixo principal da obra remete o leitor 
– de esferas administrativa e legislativa, 
profissionais da área de Educação 
Especial, alunos em formação, pais 
e educadores – à reflexão sobre os 
diferentes entendimentos e sobre a sur-
docegueira, de forma que se perceba 
a grandeza das condições humanas de 
adaptabilidade e flexibilidade. Além 
disso, pretende-se despertar questiona-
mentos sobre diferentes experiências de 
pessoas que utilizam trilhas perceptuais 
desconhecidas, incomuns.

Desenvolvimento profissional 
da docência: teorias e práticas
Aline M. de M. R. Reali e Maria da 
Graça Nicoletti Mizukami (Org.)

R$ 46,00

978-85-7600-282-6

2012 | 16 x 23 cm | 351 p.

Esta obra reúne um conjunto de 
capítulos com base em uma variedade 
de referenciais teórico-metodológicos 
sobre o desenvolvimento profissional da 
docência, compreendido como um pro-
cesso complexo, contínuo, situado e que 
sofre influência de inúmeras variáveis. 
São contemplados temas atuais que 
têm mobilizado inúmeras discussões na 
universidade, na escola e em outros con-
textos educacionais. Diversas problemá-
ticas que afetam os professores e outros 
agentes educacionais, bem como suas 
práticas pedagógicas, são analisadas.
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Deslocamentos e parentesco
Igor José de Renó Machado (Org.)

R$ 32,00

978-85-7600-421-9

2015 | 16 x 23 cm | 212 p.

O livro é uma coletânea sobre paren-
tesco e migração, a partir de casos 
etnográficos variados. A preocupação 
é pensar como o parentesco e a família 
podem ser pensados atualmente na 
imbricação com os movimentos e deslo-
camentos de migrantes ou de seus des-
cendentes. Com foco numa literatura 
antropológica e em pesquisas sistemáti-
cas, o livro propõe uma renovação do 
olhar sobre essas questões no contexto 
contemporâneo.

Determinação do sujeito em 
Lacan: da reintrodução na 
psiquiatria à subversão do 
sujeito, A
Wilson Camilo Chaves

R$ 25,00

85-7600-062-8

2005 | 14 x 21 cm | 138 p.

A questão da subversão do sujeito em 
Lacan é o objetivo central da obra, 
em que se incluem uma reflexão em 
torno do sujeito cartesiano e a crítica 
lacaniana desse sujeito a partir de 
Hegel/Kojève e Freud. Primeiramente, 
procurou-se resgatar a noção de sujeito 
ao longo da teoria lacaniana, uma vez 
que é a partir da Psiquiatria que Lacan 
inicia a elaboração de tal noção. 
Privilegia-se a Tese de Doutorado de 
1932, em que Lacan demarca um 
lugar específico para a causalidade 
psíquica. Em seguida, elucidam-se as 
primeiras elaborações sobre a deter-
minação do sujeito no imaginário. 
Entretanto, a constituição do sujeito, 
propriamente dita, será atribuída à 
ordem do simbólico.

Dinâmica demográfica 
e socioespacial no Brasil 
metropolitano: convergências e 
especificidades regionais
José Marcos Pinto da Cunha (Org.)

R$ 52,00

978-85-7600-509-4

2018 | 16 x 23 cm | 368 p.

O livro reúne estudos que pretendem 
contribuir para a reflexão sobre o 
processo de expansão territorial e a 
dinâmica migratória registrados no final 
do século XX e começo do século XXI 
no âmbito das nove regiões metropoli-
tanas “federais” do Brasil. Com caráter 
nitidamente demográfico e baseado 
em dados dos Censos Demográficos 
brasileiros, esta obra deverá despertar 
o interesse de todos os estudiosos que 
se preocupam com os processos de 
formação, consolidação e diversifica-
ção socioespacial das grandes cidades 
e, em especial, das grandes aglomera-
ções urbanas e metropolitanas. Trata-se 
de uma obra coletiva com a participa-
ção de estudiosos das mais diversas 
formações.
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Discurso social e as retóricas 
da incompreensão: consensos 
e conflitos na arte de (não) 
persuadir, O
Marc Angenot
Traduzido e organizado por Carlos 
Piovezani

R$ 32,00

978-85-7600-409-7

2015 | 14 x 21 cm | 215 p.

O que produz o entendimento e o 
desentendimento nos diálogos dos 
sujeitos de uma sociedade? Quais 
são os papéis desempenhados pelos 
discursos nos consensos e nos conflitos 
sociais? Se a Retórica ensina-nos desde 
a Antiguidade a persuadir aquele com 
quem falamos, por que convencer o ou-
tro continua a ser uma tarefa tão difícil? 
Essas e outras questões são lançadas 
por Marc Angenot, que se dedica há 
mais de 50 anos a lhes formular res-
postas. Neste livro, o leitor encontrará 
uma preciosa síntese de sua vasta obra 
consagrada a demonstrar com rigor e 
originalidade como se dá a produção 
dos discursos hegemônicos e dissiden-
tes, que cumprem função decisiva na 
construção e na desconstrução dos 
laços sociais.

Discurso e sujeito: trama de 
significantes
Lauro José Siqueira Badini e Lucília 
Maria Abrahão e Sousa (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-346-5

2014 | 14 x 21 cm | 246 p.

Neste livro, trata-se de pensar a rela-
ção entre discurso e sujeito a partir da 
consideração da trama de significantes 
como elemento irredutível de cada uma 
das reflexões apresentadas. Linguistas 
e psicanalistas, a partir de referências 
fundadoras como Saussure, Freud, 
Pêcheux e Lacan, revisitam e deslocam 
conceitos, fazem rendado novo com os 
fios de dizer. No entanto, ao produzir 
algo a partir dessa demanda, cada au-
tor colocou algo de si que tornou seu 
texto singular, um traço de abordagem, 
de composição, de especial arranjo 
que pôde dar marca de origem ao 
mote inicial: que relações estabelecer 
entre discursos e sujeitos?

Discurso e texto: multiplicidade 
de sentidos na Ciência da 
Informação
Nádea Regina Gaspar e Lucília 
Maria Sousa Romão

R$ 38,00

978-85-7600-137-9

2008 | 14 x 21 cm | 260 p.

O campo da Análise do Discurso vem 
sendo pesquisado na França desde os 
anos 1960; no Brasil, estes estudos 
começam em torno dos anos 1980 
e proliferam com intensidade nas 
Ciências Humanas, particularmente 
na área da Linguística e, de modo 
mais amplo, nos estudos das lingua-
gens. Nesta obra, que tem o formato 
de coletânea, é possível encontrar 
diversos mirantes teóricos da análise 
do discurso mobilizados para investiga-
ção e interpretação em vários gêneros 
textuais, instigando e convidando, aos 
que atuam no campo da documenta-
ção e da informação, a levarem em 
conta o lugar teórico do discurso como 
multiplicidade de efeitos de sentidos e 
instância ideológica do dizer.
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Disputas oligárquicas: as práticas políticas das 
elites mato-grossenses (1892-1906)
Larissa Rodrigues Vacari de Arruda

R$ 36,00

978-85-7600-418-9

2015 | 14 x 21 cm | 206 p.

A Primeira República (1889-1930), além da experimentação 
do modelo republicano, foi também o maior período entre as 
constantes mudanças de regime do século XX no Brasil. Por 
esta razão, tem a importância da institucionalização de diver-
sas práticas políticas. Entre elas, foi comum a ocorrência de 
inúmeros conflitos entre as oligarquias nos estados brasileiros. 
No estado do Mato Grosso, três disputas oligárquicas marca-
ram a vida política em 1892, 1899 e 1906. Essas disputas 
nada mais eram que as elites lutando, pelas armas, pelo 
controle político estadual. No ano de 1892, as oligarquias 
Ponce e Murtinho, unidas, lutaram contra o grupo do militar 
Antônio Maria Coelho, governador desde 1889. Neste con-
fronto, Ponce e Murtinho foram vencedores, e posteriormente, 
em 1899, houve uma cisão entre os mesmos; depois de ou-
tro confronto armado, Ponce saiu derrotado. Passados alguns 
anos, as oligarquias inimigas decidem unir-se novamente em 
1906 para derrotar um inimigo incomum: o presidente do 
estado do Mato Grosso, Antônio Paes de Barros. O resultado 
desta luta armada foi a morte do governador em exercício. 
Diante desta história política brasileira conturbada, o presen-
te livro tem como objetivo analisar as especificidades das 
oligarquias mato-grossenses e suas consequências para as 
práticas políticas no estado do Mato Grosso no período de 
1892 a 1906.

Ditadura e homossexualidades: repressão, 
resistência e a busca da verdade
James N. Green e Renan Quinalha (Org.)

R$ 53,00

978-85-7600-386-1

2014 | 16 x 23 cm | 330 p.

O objetivo central do livro é contribuir para uma análise 
interdisciplinar das relações entre a ditadura brasileira 
(1964-1985) e as várias formas de homossexualidades, 
hoje mais apuradas na sigla LGBT (lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais e transgêneros). Em especial, pre-
tende-se discutir de que maneiras a ditadura dificultou tanto 
os modos de vida de gays, lésbicas e pessoas trans quanto 
a afirmação do movimento LGBT no Brasil durante os anos 
1960, 70 e 80. A análise dos cruzamentos entre a ditadura 
e as temáticas ligadas ao universo das homossexualidades 
torna-se ainda mais importante considerando o momento 
atualmente vivido em nosso país, no qual diversas Comis-
sões da Verdade estão investigando as graves violações aos 
direitos humanos praticadas durante o governo autoritário. 
Dessa forma, a obra se inscreve nesse contexto mais amplo 
da luta por verdade, justiça e reparação em relação aos 
crimes praticados durante a ditadura no Brasil, conferindo 
visibilidade e o devido reconhecimento para as experiências 
de vida dos homossexuais e para a atuação do movimento 
LGBT durante essa época histórica.
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Do palco à página: publicar 
teatro e ler romances na época 
moderna (séculos XVI-XVIII)
Roger Chartier

R$ 54,00

978-85-7600-490-5

2017 | 14 x 21 cm | 131 p.

Publicado há mais de 15 anos e 
agora novamente acessível ao público 
brasileiro, nesta cuidadosa edição da 
EdUFSCar, os leitores são convidados, 
neste livro do historiador cultural da 
escrita e da leitura, Roger Chartier, a 
um reencontro erudito e inovador com 
grandes obras e autores da cultura 
ocidental, como Shakespeare, Molière, 
Lope de Vega, Diderot e Richardson. 
Esse reencontro é conduzido pelo prin-
cípio histórico e crítico segundo o qual 
as formas e condições materiais que 
dão existência a uma obra têm papel 
decisivo no modo como são lidas e 
interpretadas ao longo de sua história e 
da própria História.

Dos sindicatos ao governo: a 
organização nacional do PT de 
1980 a 2005
Pedro Floriano Ribeiro

R$ 49,00

978-85-7600-192-8

2010 | 16 x 23 cm | 362 p.

O trabalho analisa a estrutura orga-
nizacional e a trajetória política e 
eleitoral do Partido dos Trabalhadores 
desde sua fundação até a conquista 
do governo federal e os três primeiros 
anos do mandato inicial de Luiz Inácio 
Lula da Silva. O livro retoma o caminho 
aberto por Rachel Meneguello e Mar-
garet Keck, cujos trabalhos pioneiros 
se tornaram referências acadêmicas 
sobre o partido da estrela vermelha, e 
apresenta dados valiosos e uma vasta 
documentação sobre a estrutura e a 
ação política do PT, oferecendo uma 
interpretação teoricamente bem infor-
mada e consistente sobre as transforma-
ções internas que a organização sofreu 
ao longo da sua história. 

Economia Solidária: a 
experiência da UFSCar em uma 
década de ensino, pesquisa e 
extensão
Ana Lucia Cortegoso, Henrique 
Mesquita Pompermaier, Marco 
Aurélio Maia Barbosa de Oliveira 
Filho e Tatiane Marina Pinto de 
Godoy (Org.)

R$ 44,00

978-85-7600-432-5

2016 | 16 x 23 cm | 311 p.

A obra examina aspectos da constitui-
ção e do funcionamento da Incubadora 
Regional de Cooperativas Populares da 
Universidade Federal de São Carlos, 
com ênfase em sua primeira década 
de existência, quando deu origem ao 
Núcleo Multidisciplinar e Integrado 
de Estudos, Formação e Intervenção 
em Economia Solidária. Os textos que 
compõem a obra enfocam temáticas 
relevantes nesta trajetória para a insti-
tuição, para a comunidade alcançada 
por estas ações e para o próprio 
movimento da economia solidária, ao 
darem visibilidade a processos e produ-
tos que, envolvendo algumas centenas 
de pessoas, ajudaram a consolidar o 
papel das incubadoras universitárias no 
fomento à economia solidária no país.
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Economia solidária e os desafios globais do trabalho, 
A
André Ricardo de Souza e Maria Zanin

R$ 45,00

978-85-7600-472-1

2017 | 16 x 23 cm | 266 p. 

O livro é resultado do I Congresso de Pesquisadores de Economia 
Solidária (I conpeS), ocorrido na Universidade Federal de São Car-
los em junho de 2015. O evento foi organizado pela Associação 
Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária (ABPES), contan-
do com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria 
de Extensão e do Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, 
Formação e Intervenção em Economia Solidária (NuMI-EcoSol) da 
UFSCar, além dos seguintes programas de pós-graduação em socio-
logia dessa mesma universidade: Sociologia (PPGS), Terapia Ocupa-
cional (PPGTO) e Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS). Entre 
os autores, estão alguns dos principais pesquisadores dessa temática 
e que atuam na Argentina, no Brasil, na França, em Portugal e no 
Uruguai. Os textos foram selecionados do conjunto de trabalhos ela-
borados para o congresso. Seus temas abrangem cooperativismo, 
autogestão, políticas públicas, relações de gênero, desenvolvimento 
territorial e formação de empreendimentos econômicos solidários. 
Trata-se de um rico painel de experiências e análises.

Educação a distância: desafios 
contemporâneos
Daniel Mill e Nara Maria Pimentel 
(Org.)

R$ 42,00

978-85-7600-215-4

2010 | 16 x 23 cm | 344 p.

Este livro contribui para a compreen-
são dos quatro elementos básicos da 
educação em geral (gestão, docência, 
discência e materiais didáticos) e busca 
apoiar as ações de educadores, ges-
tores e outros interessados em sistemas 
de EaD (educação a distância). Apenas 
para fins didáticos e com vistas ao 
agrupamento dos textos, os capítulos 
estão estruturados em três partes com-
plementares e articuladas. No início de 
cada uma, estão os textos componentes 
da mesma, comentados resumidamente 
num capítulo introdutório. Esta coletâ-
nea pode representar uma contribuição 
ímpar para os leitores, em especial 
aqueles defensores ou trabalhadores da 
educação a distância.
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Educação a distância e tecnologias digitais: reflexões 
sobre sujeitos, saberes, contextos e processos
Aline M. de M. R. Reali e Daniel Mill (Org.)

R$ 47,00

978-85-7600-358-8

2014 | 16 x 23 cm | 330 p.

Esta coletânea é composta de artigos sobre a modalidade de 
Educação a Distância e a incorporação de tecnologias digitais no 
âmbito educacional. A partir da consideração de temas emergentes 
– acerca das implicações da modalidade a distância para o ensino 
presencial, a docência e trabalho docente, o desenvolvimento de 
recursos tecnológicos e de comunicação e gestão dos sistemas, en-
tre outros –, os textos promovem reflexões sobre os sujeitos, saberes 
e processos no contexto da Educação a Distância e da educação 
presencial mediadas por tecnologias digitais. Esta coletânea é 
resultante dos trabalhos apresentados no I Simpósio Internacional 
de Educação a Distância (SIED) e no Encontro de Pesquisadores em 
Educação a Distância (EnPED), eventos de caráter científico-tecnoló-
gico organizados pela Secretaria Geral de Educação a Distância 
da Universidade Federal de São Carlos em parceria com o Gru-
po Horizonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em 
Educação, Tecnologias e Linguagens). O evento SIED:EnPED:2012 
objetivou promover um debate sobre ensino e pesquisa na modali-
dade de Educação a Distância e o processo de ensino-aprendiza-
gem mediado por tecnologias digitais.

Educação danificada: 
contribuições à teoria crítica da 
educação, A
Antônio Álvaro Soares Zuin, Bruno 
Pucci e Newton Ramos-de-Oliveira 
(Org.)

Esgotado

85-236-1886-3

1997 | 16 x 23 cm | 264 p.

Este é um livro construído por um 
conjunto de especialistas em vários 
campos do conhecimento humano que 
se debruçam sobre uma problemática 
comum: a educação. Há, entre os 
vários textos, um fio condutor: a imensa 
potencialidade crítica dos estudos da 
chamada Escola de Frankfurt.
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Educação e alteridade
Ettiène Guérios e Tania Stoltz (Org.)

R$ 45,00

978-85-7600-186-7

2010 | 16 x 23 cm | 317 p.

A emancipação do ser passa pela experiência 
de alteridade e, nesse sentido, tem na educação 
uma possibilidade de construção desse proces-
so. A cultura está, assim, na raiz do que somos, 
porque a intersubjetividade se dá em um mundo 
sensível onde eu e os outros estamos situados e 
inter-relacionados. Este livro tem como objetivo 
fomentar o debate a partir de diferentes enfoques 
teóricos e pesquisas empíricas sobre a relação 
educação e alteridade, de caráter eminentemente 
interdisciplinar.

Educação escolar entre as grades
Elenice Maria Cammarosano Onofre (Org.)

R$ 28,00

978-85-7600-118-8

2007 | 14 x 21 cm | 160 p.

Este livro é uma coletânea de textos de pesquisa-
dores da área da educação escolar nas prisões. 
Os estudos apresentados permitem o repensar de 
possíveis caminhos para as escolas das prisões, 
na medida em que estas se constituem em me-
diadoras entre saberes, culturas e realidade, 
oferecendo possibilidades que, ao mesmo tempo, 
libertem e unam os excluídos que vivem no interior 
das unidades prisionais.
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Educação especial: aspectos 
conceituais e emergentes
Maria da Piedade Resende da 
Costa (Org.)

R$ 32,00

978-85-7600-143-0

2009 | 14 x 21 cm | 179 p.

O presente livro trata de temas 
polêmicos e atuais sobre a Educação 
Especial, ressaltando os seus limites 
e avanços. Compreende duas partes 
distintas. Na primeira busca informar 
ao leitor os aspectos conceituais sobre 
síndromes, legislação, história, entre 
outros. Quanto à segunda parte, os 
aspectos emergentes, além de informar, 
refletem sobre a inclusão, prevenção, 
família e formação de professores. 
Destina-se a professores, psicopeda-
gogos, psicólogos, fonoaudió logos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais 
e familiares, enfim, a todas as pessoas 
interessadas pela Educação Especial.

Educação infantil pós-LDB: 
rumos e desafios
Ana Lúcia Goulart Faria e Marina 
Silveira Palhares (Org.)

R$ 16,00

85-85701-72-2

1999 | 10,5 x 17 cm | 112 p.

As crianças entre 0 e 6 anos adqui-
riram, com a Constituição de 1988, 
o direito à educação em creches e 
pré-escolas. Agora, com a LDB, tal 
direito está ameaçado. Neste livro, 
pesquisadores brasileiros registram sua 
preocupação com a política nacional 
de educação infantil. 

Educação para a cidadania
José do Prado Martins e Elisabete 
Gabriela Castellano (Org.)

R$ 35,00

85-7600-008-3

2003 | 16 x 23 cm | 253 p.

Esta obra é fruto do esforço coletivo de 
professores da Unicep que, em suas res-
pectivas especialidades, propuseram-se 
a refletir sobre o tema. Além do relato 
de experiências profissionais e de 
reflexões teóricas, os autores colocam 
no centro do processo educacional a 
humanização, aproximando o leitor 
dos caminhos que serão trilhados pela 
humanidade.
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Educação profissional ao longo do processo de 
industrialização no Brasil, A
Darlan Marcelo Delgado e Luiz Roberto Gomes

R$ 44,00

978-65-80216-00-0

2019 | 14 x 21 cm | 146 p.

Esta obra se insere nos estudos sobre Teoria Crítica da Sociedade 
e Educação, apresentando uma abordagem que permite compreen-
der a educação profissional ao longo do tardio processo de indus-
trialização no Brasil. Os autores buscam caminhos emancipatórios, 
sobretudo a partir da LDB de 1996, em que a educação profissio-
nal aparece como resposta às necessidades formativas decorrentes 
do padrão flexível de produção. Numa perspectiva habermasiana, 
explicitam as contradições inerentes a esse processo, trazendo à luz 
a potencialidade da razão comunicativa frente à instrumentalização 
da educação.
A história da educação profissional no Brasil, marcada pelo dua-
lismo entre formação para os trabalhadores e formação para as 
elites, sendo comumente associada à descontinuidade das políticas 
assistencialistas e funcionalistas, recebe nesta obra um estudo crite-
rioso na perspectiva da longa duração. A necessidade e a urgên-
cia da crítica aqui presente, construída a partir da Teoria do Agir 
Comunicativo, é no sentido de explicitar as possibilidades de, na 
elaboração de propostas para a educação profissional, incorporar 
a dimensão cultural e política.

Enleios da tarrafa: etnografia 
de uma relação transnacional 
entre ONGs, Os
Catarina Morawska Vianna

R$ 47,00

978-85-7600-387-8

2014 | 16 x 23 cm | 230 p.

Os Enleios da Tarrafa, trabalho que 
obteve menção honrosa no Concurso 
Capes de Teses (Edição 2011), analisa 
uma relação de longa duração entre a 
Agência Católica de Desenvolvimento 
Internacional (caFod) e três grupos 
populares que trabalham com crianças 
e adolescentes em Recife e Olinda. 
A obra introduz o conceito de emara-
nhados institucionais para explorar a 
disseminação de saberes e políticas 
entre atores conectados transnacional-
mente. A pesquisa que deu origem ao 
livro se valeu do deslocamento pelos 
canais institucionais que ligam doa-
dores no Reino Unido a beneficiários 
no Brasil, apresentando um debate 
teórico-metodológico de interesse para 
pesquisadores em ciências humanas 
cujas pesquisas envolvem relações 
institucionais.
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Ensaios em análise de discurso: 
questões analítico-teóricas
Roberto Leiser Baronas

R$ 25,00

978-85-7600-241-3

2011 | 14 x 21 cm | 158 p.

Este livro busca refletir sobre algumas 
das categorias conceituais centrais 
da Análise do Discurso de orientação 
francesa. Para tanto, são tomados os 
conceitos de autoria, leitura, forma-
ção discursiva, memória discursiva, 
interdiscurso, acontecimento discursivo, 
ethos e hiperenunciador. Tais conceitos 
fundidos em distintas forjas discursivas 
e em diferentes momentos da história 
da Análise do Discurso francesa são 
tornados objeto de questionamento com 
base na análise de distintas materialida-
des discursivas, isto é, busca-se a partir 
da análise de diferentes corpora retra-
balhar categorias conceituais centrais 
da Análise do Discurso.

Ensino colaborativo como apoio à inclusão escolar: 
unindo esforços entre educação comum e especial
Enicéia Gonçalves Mendes, Carla Ariela Rios Vilaronga e 
Ana Paula Zerbato

R$ 34,00

978-85-7600-383-0

2014 | 14 x 21 cm | 162 p.

A perspectiva da escolarização de crianças e jovens com deficiên-
cias, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desen-
volvimento nas classes comuns das escolas regulares brasileira é hoje 
um imperativo moral e político. Entretanto, matricular não basta: é 
preciso acolher e responder às diferenças dessas crianças e jovens. E 
como fazer isso? Este é o tema deste trabalho, que propõe estabele-
cer uma parceria efetiva entre Educação Especial e Regular para via-
bilizar a escolarização bem-sucedida de estudantes da população-al-
vo da Educação Especial nas classes comuns das escolas regulares. 
Essa obra visa socializar o conhecimento que vem sendo produzidos 
nos últimos dez anos, pelo Grupo de Pesquisa sobre Formação de 
Recursos Humanos em Educação Especial (GP-FOREESP) da Uni-
versidade Federal de São Carlos, sobre o modelo de prestação de 
serviços de apoio à inclusão escolar chamado de ensino colaborativo 
ou coensino.
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Ensino noturno e os 
trabalhadores, O
Bruno Pucci, Newton Ramos-de-
-Oliveira e Valdemar Sguissardi

Esgotado

85-85173-06-8

1995 | 14 x 21 cm | 148 p.

O tema básico deste livro é a quali-
dade do ensino como condição de 
democratização da escola pública. 
Resulta de uma exaustiva pesquisa e 
apresenta reflexões sobre um conjunto 
de situações e problemas de importân-
cia capital para a educação brasileira. 

Entre o corpo e a consciência: 
ensaios de interpretação da 
metapsicologia freudiana
Fátima Caropreso e Richard Theisen 
Simanke

R$ 29,00

978-85-7600-255-0

2011 | 15 x 21 cm | 205 p.

Os ensaios reunidos neste livro abor-
dam aspectos particulares e questões 
específicas da metapsicologia freudia-
na. Esses aspectos dizem respeito, so-
bretudo, aos principais problemas com 
os quais ela se defronta: a natureza do 
mental; sua relação com os processos 
cerebrais; a justificativa da hipótese 
do inconsciente; as questões envolvi-
das na elaboração de uma teoria da 
consciência e de suas relações com a 
mente inconsciente; o problema mais 
amplo das relações entre a mente e o 
corpo, onde entra em cena a dimensão 
pulsional do psiquismo. A avaliação 
mais positiva e a relativa atualidade da 
problemática que resultam do contexto 
dado pela epistemologia atual das 
ciências da mente justificam o trabalho 
de elucidação e de crítica histórica e 
conceitual de suas formulações.

Enunciação aforizante: um 
estudo discursivo sobre 
pequenas frases na imprensa 
cotidiana brasileira
Roberto Leiser Baronas

R$ 28,00

978-85-7600-327-4

2013 | 14 x 21 cm | 146 p.

O presente livro busca refletir sobre 
a produção, a circulação e a trans-
formação de pequenas frases na 
imprensa cotidiana brasileira. Foram 
eleitas algumas frases que tiveram nos 
últimos anos ampla circulação nas 
mais diversas mídias brasileiras. O fio 
teórico-metodológico do trabalho são as 
reflexões de Dominique Maingueneau, 
as que se inscrevem no programa de 
pesquisa que objetiva compreender a 
enunciação aforizante (2012). Nosso 
objetivo, entretanto, não é apenas testar 
as proposições do teórico francês em 
dados urdidos na geografia brasileira, 
mas, sobretudo, a partir desses dados, 
realizar uma calibração das suas 
ferramentas rangendo-as às últimas 
consequências.
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Epígrafes e diálogos na poesia 
de Machado de Assis
Audrey Ludmilla do Nascimento 
Miasso

R$ 70,00

978-85-7600-485-1

2017 | 16 x 23 cm | 505 p. 

Nas epígrafes que acompanham 
alguns dos poemas das Crisálidas 
(1864), de Machado de Assis, há 
o desfile de autores como Dante, 
Camões, Heine e Homero. O mesmo 
acontece nos livros de poemas se-
guintes, Falenas (1870) e Americanas 
(1875). A escolha desses nomes nos 
revela autores da biblioteca machadia-
na que o acompanharam durante toda 
sua carreira e que influenciaram seu 
modo de escrita. Tais nomes dialogam 
com a poesia machadiana e nos 
ajudam a melhor compreender a com-
posição poética do autor, sendo não 
apenas fonte de abastecimento para os 
poemas, mas relacionando-se também 
com eles na questão do entendimento 
da obra, dando-lhes um novo sentido.

Esboço de uma sociologia do 
campo acadêmico: a educação 
superior no Brasil
Ana Paula Hey

R$ 24,00

978-85-7600-115-7

2008 | 16 x 23 cm | 177 p.

A obra analisa o espaço de produção 
acadêmica em Educação Superior 
no Brasil no período aproximado de 
25 anos (1977-2002). As diferentes 
posições dos pesquisadores comandam 
as tomadas de posição em relação à 
produção dos bens científicos. O grupo 
dominante, nesse período, representa 
a ideologia de uma nova elite política, 
expressa pelo governo Fernando Henri-
que Cardoso, assinalando a heterono-
mia do espaço acadêmico em relação 
ao campo político brasileiro.

Escola e aprendizagem da 
docência – processos de 
investigação e formação
Maria da Graça Nicoletti 
Mizukami, Aline M. de M. R. Reali, 
Claudia Raimundo Reyes, Elisabeth 
M. Martucci, Emília Freitas de Lima, 
Regina Maria Simões Puccinelli 
Tancredi e Roseli Rodrigues de 
Mello

R$ 38,00

978-85-85173-70-8

2003 | 16 x 23 cm | 203 p.

Este livro apresenta uma análise das 
questões teórico-pedagógicas que per-
meiam tanto os processos de formação 
inicial e continuada dos professores 
quanto a investigação de tais proces-
sos. Também é descrita uma estratégia 
que considera a parceria universidade-
-escola, a escola de ensino fundamental 
e a pesquisa colaborativa como instân-
cias formadoras da docência.
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Escola e diferença: caminhos 
para educação bilíngue de 
surdos
Cristina Broglia Feitosa de Lacerda, 
Lara Ferreira dos Santos e Vanessa 
Regina de Oliveira Martins (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-423-3

2016 | 16 x 23 cm | 241 p.

O presente livro relata trajetórias e de-
safios para potencializar e presentificar 
a diferença surda no espaço escolar. A 
obra retrata a experiência de um pro-
grama de educação inclusiva bilíngue 
para surdos em um município no interior 
do estado de São Paulo. Este caminho 
foi trilhado a partir da narrativa de pro-
tagonistas (professores surdos e ouvin-
tes, gestores, pesquisadores, intérpretes 
de língua de sinais) que trabalharam 
na promoção de escolas que acolham 
a diferença surda em seu cotidiano. 
Objetiva-se apresentar teorias educacio-
nais e práticas escolares no processo 
de construção de um ensino em que o 
surdo seja, de fato, protagonista.

Escola humanista, A
Noel Nascimento

R$ 10,00

85-85173-38-6

1999 | 14 x 21 cm | 128 p.

Nesta obra, o ensaísta e poeta Noel 
Nascimento trafega pela estética 
enquanto prega a abolição da pena 
para que a redenção do criminoso seja 
alcançada por sua própria consciên-
cia. Restabelecendo os fundamentos 
da Escola Humanista, Nascimento fala 
sobre justiça, crime e transformação 
do sistema penal. Noel Nascimento 
também é autor de Arcabuzes, roman-
ce que venceu vários prêmios, entre os 
quais o prestigioso Prêmio Paraná, e 
foi publicado pela EdUFSCar/Merca-
do Aberto. 

Escola inclusiva
Marina Silveira Palhares e Simone 
Marins (Org.)

R$ 52,50

85-85173-72-6

2002 | 16 x 23 cm | 286 p.

A Educação Inclusiva pressupõe que, 
prioritariamente, o atendimento a indi-
víduos com necessidades educativas 
especiais deve ser realizado na própria 
Rede Regular de Ensino. Esta obra reú-
ne os conteúdos abordados no Curso 
de Capacitação para Educadores, cujo 
objetivo foi fornecer orientação básica 
para garantir atendimento aos alunos 
com necessidades especiais. 
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Escola profissional de São 
Carlos, A
Ester Buffa e Paolo Nosella

Esgotado

85-85173-31-9

1998 | 25 x 16 cm | 150 p.

A história da Escola Técnica Estadual 
Paulino Botelho, mais conhecida como 
Escola Industrial, oferece possibilidade 
de um estudo imprescindível para quem 
deseja compreender a lógica do sistema 
educativo em uma sociedade complexa 
e desigual como a brasileira.

Escola, socialização e 
cidadania: um estudo da 
criança negra numa escola 
pública de São Carlos
Ademil Lopes

R$ 20,00

85-85173-08-4

1995 | 14 x 21 cm | 145 p.

Em 1995, 300 anos após a morte 
de Zumbi dos Palmares, a EdUFSCar 
lançou este livro, que propõe uma 
reestruturação curricular do ensino 
fundamental ao superior como forma de 
resistência ao preconceito racial.

Escravidão em São Carlos/SP: 
inventário analítico, A
Álvaro Rizzoli

R$ 48,00

978-85-7600-512-4

2018 | 14 x 21 cm | 427 p.

A presente obra resulta de material or-
ganizado pelo Prof. Dr. Álvaro Rizzoli, 
sob a forma de inventário de processos 
do judiciário relativos a escravos e 
libertos que estiveram sob a guarda do 
extinto Arquivo de História Contemporâ-
nea da UFSCar, bem como de registros 
do Arquivo da Cúria Diocesana de 
São Carlos. Os dados arrolados por 
este inventário analítico, gerados no 
interior das instituições da sociedade 
escravista, apesar dos vieses, permitem 
o desenvolvimento de pesquisas em 
diferentes níveis do cotidiano do escra-
vo. A presente publicação tem como 
origem os estudos e pesquisas sobre 
africanidades brasileiras, do ponto de 
vista da Sociologia, História e Política, 
realizadas junto ao NEAB/UFSCar, no 
período de 1991 a 1996.
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Escrita acadêmica e identidade 
à luz da presença indígena na 
Universidade Federal de São 
Carlos
Maria Sílvia Cintra Martins 
e Glaucia Regina Gomes de 
Carvalho

R$ 38,00

978-85-7600-486-8

2017 | 14 x 21 cm | 133 p.

O volume apresenta a discussão dos 
temas contemporâneos da escrita 
acadêmica e da construção da identi-
dade à luz da presença indígena em 
universidades brasileiras. São apresen-
tados dados gerados em pesquisa de 
doutorado a partir dos quais se propõe 
a revisão de propostas pedagógicas 
que tenham como meta a implemen-
tação de políticas públicas voltadas 
ao ingresso e à permanência, nas 
universidades brasileiras, de estudan-
tes oriundos dos chamados grupos 
minoritários. Passam-se em revisão 
os modelos didático-pedagógicos de 
ordem cognitiva e interacional, ainda 
frequentemente utilizados, para se dar 
primazia ao modelo dos Letramentos 
Acadêmicos, revisitado, de toda forma, 
a partir de um olhar local, ou seja, com 
base na presença indígena na Universi-
dade Federal de São Carlos.

Escritas libertárias
Vera Chalmers

R$ 45,00

978-85-7600-477-6 

2017 | 14 x 21 cm | 208 p.

O livro estuda a literatura de cunho 
libertário ou a respeito do anarquismo 
nacional e internacional. O âmbito de 
análise dos textos breves abrange fins 
do século XIX até à Segunda Guerra 
Mundial e a contemporaneidade. Os 
escritos apresentados são frutos de 
pesquisa em bibliotecas e acervos 
públicos e particulares no país e no 
exterior. O estudo destes textos publi-
cados nos jornais anarquistas de várias 
tendências e nacionalidades revela o 
interesse da pesquisa, desenvolvida há 
vários anos, pelos documentos originais 
e as fontes primárias. O livro espera 
alcançar seus objetivos de contribuir 
para a divulgação desta literatura na 
contemporaneidade.

Espaço da prisão e suas 
práticas educativas: enfoques e 
perspectivas contemporâneas, 
O
Arlindo da Silva Lourenço e Elenice 
Maria Cammarosano Onofre (Org.)

R$ 34,00 

978-85-7600-228-4

2011 | 14 x 21 cm | 285 p.

O livro examina questões relativas à 
educação em espaços de privação 
de liberdade. Trata-se de obra que 
apresenta os efeitos do aprisionamento 
e o embate entre o discurso jurídico – 
penal, cultura prisional e cultura escolar 
–, analisa práticas educativas que 
ocorrem no interior da prisão, especi-
ficamente as referentes à educação e 
ao trabalho, evidencia pistas para o 
processo de reinserção social pela edu-
cação escolar e enfatiza a relevância 
de políticas locais e nacionais de edu-
cação de jovens e adultos em privação 
de liberdade.
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Estudos da infância no Brasil: encontros e memórias
Anete Abramowicz (Org.)

R$ 37,00

978-85-7600-408-0

2015 | 14 x 21 cm | 195 p.

O livro pretende configurar o largo campo teórico dos estudos da 
infância brasileira, e está dividido em quatro territórios. No primeiro 
realizamos uma análise do texto de Florestan Fernandes e Virgínia 
Leone Bicudo, a partir da década de 1940. O segundo território 
resulta em uma análise da leitura exaustiva dos textos que reunimos 
das pesquisadoras Maria Machado Malta Campos, Fúlvia Rosem-
berg, Sonia Kramer, Ana Lucia Goulart de Faria, Tizuko Morchida 
Kishimoto e Ethel Volfzon Kosminsky, além de um traçado dos prin-
cipais temas que marcaram suas publicações no período de 1970 
até os dias atuais. O terceiro território traz algumas reflexões e 
análises dos debates apontados pelas autoras em suas publicações 
e que destacamos ao longo do livro. Para finalizar, apresentamos 
no quarto território as memórias, com as entrevistas realizadas com 
as pesquisadoras estudadas. O critério adotado para a escolha 
das pesquisadoras foi o de que suas obras incidissem na área da 
infância desde a década de 1970/1980 até os dias atuais. Este 
livro resulta de pesquisa desenvolvida durante três anos, com apoio 
da FapeSp, cujo objetivo inicial foi realizar uma genealogia da socio-
logia da infância brasileira. Obra imprescindível para aqueles que 
pesquisam a criança, a infância e a educação infantil do Brasil.

Estudos migratórios: 
perspectivas metodológicas
Zeila de Brito Fabri Demartini e 
Oswaldo Truzzi (Org.)

R$ 29,00

85-7600-053-9

2005 | 14 x 21 cm | 221 p.

As questões relativas às migrações 
vêm ganhando, na atualidade, novos 
destaques e novos contornos. O grande 
afluxo de migrantes de várias localida-
des – inclusive do Brasil – ao chamado 
primeiro mundo (Estados Unidos, Euro-
pa, Japão) implica o estabelecimento de 
novas relações sociais e a discussão de 
políticas migratórias e de atendimento 
público. Este livro resulta de discussões 
sobre abordagens e fontes diversas 
utilizadas em estudos sobre migra-
ções. Longe de pretender cobrir todos 
os enfoques, os artigos na presente 
publicação abordam o fenômeno a 
partir de olhares disciplinares diferentes 
em sua origem, mas que se cruzam na 
pesquisa empírica, na abordagem de 
questões migratórias de grupos diversos 
em contextos específicos.
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Eu ainda sou criança: educação 
infantil e resistência
Maria Walburga dos Santos, 
Cleonice Maria Tomazzetti e Sueli 
Amaral Mello (Org.)

R$ 55,00

978-85-7600-515-5

2018 | 16 x 23 cm | 398 p.

O livro Eu ainda sou criança: educa-
ção infantil e resistência traz a defesa 
do direito das crianças a viverem sua 
infância, incluindo os espaços de edu-
cação infantil, de modo livre e curioso, 
descobrindo o mundo da cultura e 
da natureza segundo seu tempo sem 
medida, tempo de ócio, tempo para 
a descoberta e para a experimenta-
ção sem produto que não a própria 
experiência. Nos textos de autoras e 
autores de campos de conhecimento 
e estudos diversos, vemos a defesa 
do direito à infância contra o apres-
samento de muitos que, pressionados 
pelas condições competitivas de nossa 
sociedade, acreditam que o ideal é 
forçar a criança a aprender “conteúdos 
escolares” cada vez mais cedo. Em 
resposta, afirmamos: as crianças ainda 
são crianças e educação infantil com 
qualidade reconhece e respeita suas 
especificidades.

Experimentações filosóficas – 
ensaios, encontros e diálogos
Alex Fabiano Correia Jardim, 
Silene Torres Marques, Alessandro 
Carvalho Sales e Léa Silveira Sales 
(Org.)

R$ 38,00

978-85-7600-167-6

2009 | 16 x 23 cm | 277 p.

A coletânea que se apresenta é uma 
série de experimentações, que vão 
desde o modo de entender o que é 
um livro e para que ele serve até a 
maneira de participar da filosofia como 
campo de criação de conceitos. Pensar 
tornando-se outra coisa dá o tom dos 
trabalhos ora coligidos. Ademais, estes 
experimentos, com seu tornar-se-outra-
-coisa, tomam, nos textos em apreço, a 
forma do diálogo. Tal questão, ao longo 
dos ensaios aqui lançados, reveste-se 
de um caráter urgente, tendo em vista a 
contemporaneidade do pensamento.

Fábricas recuperadas no Brasil: 
o desafio da autogestão, As
Aline Suelen Pires

R$ 39,00

978-85-7600-428-8

2016 | 16 x 23 cm | 241 p.

As fábricas recuperadas passam a 
ganhar expressão no Brasil a partir 
dos anos 1990, quando os efeitos da 
reestruturação produtiva, abertura de 
mercados e adoção de políticas neoli-
berais no país combinaram-se, resultan-
do em crise econômica e flexibilização 
das relações de trabalho. Diante desse 
cenário, muitas empresas entraram em 
grave crise ou faliram, o que levou 
grupos de trabalhadores a lutarem por 
seus postos de trabalho, organizan-
do-se para geri-las coletivamente. A 
obra faz um retorno a alguns desses 
empreendimentos, discutindo se e de 
que maneira a proposta autogestioná-
ria se efetivou, passados mais de 20 
anos desde o surgimento das primeiras 
experiências desse tipo no país. 
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Ficção e ensaio: literatura e 
história no Brasil
Maria Célia Leonel e José Antonio 
Segatto

R$ 32,00

978-85-7600-286-4

2012 | 14 x 21 cm | 225 p.

Abordando autores e obras – Machado 
de Assis, Euclides da Cunha, Guima-
rães Rosa, Chico Buarque, Ronaldo 
Correia de Brito, Silviano Santiago, 
Moacyr Scliar, Antonio Candido – de 
momentos históricos diversos, os textos 
que compõem este livro têm uma unida-
de temática: relações entre literatura e 
história. Os diversos capítulos procuram 
estabelecer como narrativas ficcionais 
e ensaísticas, com linguagem, forma e 
modo específico de reprodução do real, 
desempenham função cognitiva funda-
mental no entendimento do ser social e 
do processo histórico.

Filosofia da psicanálise: 
autores, diálogos, problemas
Richard Theisen Simanke, Ada 
Jimena García Menéndez, Fátima 
Caropreso, Izabel Barbelli e Josiane 
Cristina Bocchi (Org.)

R$ 49,00

978-85-7600-211-6

2010 | 16 x 23 cm | 443 p.

Trata-se de uma coletânea de textos 
dos mais destacados pesquisadores 
nacionais e internacionais da atualida-
de na área de Filosofia da Psicanálise, 
que procura contribuir para a consolida-
ção e delimitação desse novo campo 
disciplinar em formação. Os ensaios 
reunidos abrangem temas que vão das 
questões epistemológicas que emanam 
do campo psicanalítico às diversas inter-
locuções que se podem estabelecer en-
tre as ideias formuladas pelos grandes 
teóricos da psicanálise e as diferentes 
linhagens de pensamento no âmbito da 
tradição filosófica, passando ainda pela 
filosofia da prática psicanalítica e pelas 
implicações éticas e sociopolíticas da 
psicanálise, entre outras questões.

Filosofia e educação: ensaios 
sobre autores clássicos
Marcos Francisco Martins e Ascísio 
dos Reis Pereira (Org.)

R$ 55,00

978-85-7600-344-1

2014 | 16 x 23 cm | 467 p.

Esta é uma obra produzida por pro-
fessores de graduação e de pós-gra-
duação de diferentes partes do Brasil, 
vinculados à área de fundamentos da 
educação. Nos capítulos apresentados 
cronologicamente encontram-se ensaios 
sobre autores de variadas matrizes 
teórico-metodológicas e dos diferen-
tes períodos da história da filosofia 
e da educação. De tais autores são 
apresentadas a visão de filosofia, de 
educação e das articulações entre 
elas. As contribuições dos contemporâ-
neos foram privilegiadas, uma vez que, 
hodiernamente, nas reflexões e nas 
pesquisas na área dos fundamentos da 
educação é evidente a maior referên-
cia a eles.
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Força do argumento, A
Florestan Fernandes

Esgotado

85-85173-27-0

1998 | 14 x 21 cm | 254 p.

Cerca de 80 artigos publicados pela 
Folha de S. Paulo – a maioria deles 
entre 1984 e 1995 – vão fazendo o 
retrato implacável dos donos do poder. 
A força do argumento revela uma 
faceta pouco vislumbrada do intelectual 
brasileiro cuja obra científica e militân-
cia política mereceram impressionante 
quantidade de análises e homenagens.

Formação de professores 
na UFSCar: concepção, 
implantação e gestão de 
projetos pedagógicos das 
licenciaturas
Alice Helena Campos Pierson e 
Maria Helena Antunes de Oliveira 
e Souza (Org.)

R$ 38,00

978-85-7600-194-2

2010 | 16 x 23 cm | 312 p.

A publicação traz os resultados do proje-
to “Gestão e implantação de projetos 
pedagógicos: a ênfase em processos 
avaliativos compartilhados entre profes-
sores e estudantes”, vinculado ao Progra-
ma Prodocência/2007, contextualizado 
no processo em desenvolvimento na 
última década na UFSCar. A obra traz 
algumas ideias e concepções que bali-
zaram e têm balizado o pensar a forma-
ção de professores na instituição, assim 
como apresenta relatos de experiências 
desenvolvidas e projetos significativos 
implantados para a formação inicial e 
continuada como forma de dar materiali-
dade a essas ideias e concepções.

Formação de professores: 
práticas pedagógicas e escola
Aline M. de M. R. Reali e Maria da 
Graça Nicoletti Mizukami (Org.)

R$ 42,00

978-85-85173-83-8

2002 | 16 x 23 cm | 350 p.

Esta coletânea objetiva apresentar 
discussões sobre os focos atuais relativos 
à formação de professores, abordando 
um panorama da problemática em 
diferentes situações, níveis de ensino e 
modalidades formativas, presente no 
debate educacional e em políticas pú-
blicas de formação de professores. São 
descritas as relações entre processos 
formativos e políticas públicas, a estrutu-
ra e a vida nas escolas e os processos 
investigativos.
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Formação de professores: 
tendências atuais
Aline M. de M. R. Reali e Maria 
da Graça Nicoletti Mizukami (Org.)

Esgotado

978-85-85173-17-3

1996 | 14 x 21 cm | 182 p.

Este livro está organizado considerando 
algumas temáticas básicas: os aspectos 
gerais relativos à formação de profes-
sores, o processo de socialização pro-
fissional, as contribuições da pesquisa 
e a formação básica e continuada de 
professores.

Fragmentos clínicos de 
psicanálise
Sérgio Telles

Esgotado

85-7600-003-2 (EdUFSCar); 85-7396-219-4 

(Casa do Psicólogo) 

2003 | 14 x 21 cm | 189 p.

Por causa das implicações técnicas e 
éticas, a apresentação de casos clíni-
cos, imprescindível à transmissão do 
saber analítico, tem se constituído um 
problema de difícil manejo. Conhece-
dor da questão, Sérgio Telles se dispõe 
a dissecar o trabalho do analista, 
centrado na produção de sentidos e 
significados, permitindo ao leitor seguir 
seu raciocínio e testemunhar a criação 
das interpretações e construções que 
são oferecidas ao analisando. A obra 
recebeu elogios de profissionais de des-
taque na área, como Renato Mezan.

Freud: filosofia e psicanálise
Luiz Roberto Monzani e Ana 
Carolina Soliva Soria (Org.)

R$ 48,00

978-65-80216-04-8

2019 | 16 x 23 cm | 204 p.

A presente obra é fruto de um encontro 
que ocorreu no Departamento de Filo-
sofia da UFSCar em 2015, em que se 
discutiram as relações entre Filosofia e 
Psicanálise nos escritos de Metapsicolo-
gia de Sigmund Freud. Esta tarefa não 
é fácil, sobretudo quando pensamos 
nas críticas que o psicanalista dirigiu 
à Filosofia e o distanciamento que afir-
mou haver entre estes dois campos do 
saber. Os textos que agora vêm à luz 
expõem as leituras de alguns dos maio-
res pesquisadores brasileiros acerca da 
temática Filosofia e Psicanálise, a partir 
dos seguintes pontos: cultura, pulsão e 
princípio de prazer, psicopatologia e 
realidade psíquica.
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Geometria nas séries iniciais: 
uma análise sob a perspectiva 
da prática pedagógica e da 
formação de professores, A
Adair Mendes Nacarato e Cármen 
Lúcia Brancaglion Passos

R$ 30,00

85-7600-009-1

2003 | 16 x 23 cm | 152 p.

Neste livro duas vertentes são discuti-
das: a geometria no currículo escolar e 
a geometria e a formação de professo-
res. Tudo isso considerando o pensa-
mento geométrico e, ao mesmo tempo, 
a análise de situações vivenciadas por 
alunos em ambientes interativos de 
aprendizagem.

Gestão de projetos: uma 
perspectiva integrada
Victor Sequeira Roldão

R$ 39,00

978-85-7600-027-3

2004 | 16 x 23 cm | 220 p.

De forma clara e objetiva, o autor Victor 
Sequeira Roldão aborda pontos funda-
mentais da área de Gestão de Projetos, 
como: relacionamento com clientes; 
definição de prioridades e controle 
de projeto; orientação dos objetivos 
e mensuração de resultados; sinergias 
com contribuições multidisciplinares; 
consciência dos riscos; e economias de 
tempo e custo no desenvolvimento do 
projeto. Para a fixação do conteúdo, 
ao final dos capítulos o leitor poderá 
refletir sobre a sua própria prática de 
Gestão de Projetos, respondendo às 
questões direcionadas a ele, além de 
refletir sobre casos reais apresentados 
relacionados aos conteúdos.

Globalização das cadeias 
produtivas do Brasil
João Furtado (Org.)

R$ 25,00

85-7600-013-x

2003 | 16 x 23 cm | 248 p.

Uma nova forma de organização da 
produção, em cadeias ou redes, tem se 
difundido pelo mundo afora. O Brasil, 
evidentemente, não esteve alheio a 
esse processo. Este livro o demonstra 
para as quatro cadeias que estuda: 
frutas frescas, siderurgia, petroquímica 
e software.
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Golpe de 1964 e o regime 
militar: novas perspectivas, O
João Roberto Martins Filho (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-066-2

2006 | 14 x 21 cm | 223 p.

Por que mais uma coletânea sobre o re-
gime militar e o Golpe de 64? Embora 
exista rica bibliografia sobre o assunto, 
a distância temporal, a investigação em 
fontes disponibilizadas recentemente, 
o aparecimento de novas temáticas e 
de novas gerações de pesquisadores 
(brasileiros e estrangeiros), tudo isso faz 
com que estejamos apenas no começo 
do caminho. Os processos que prece-
deram o golpe, a construção da memó-
ria do período 1964-1985, as diversas 
formas de resistência à ditadura, as 
características da esquerda armada, 
as instituições e políticas específicas do 
regime são aspectos reunidos aqui num 
só volume. 

Gonçalves Dias: o poeta 
na contramão (literatura e 
escravidão no romantismo 
brasileiro)
Wilton José Marques

R$ 39,00

978-85-7600-174-4

2010 | 16 x 23 cm | 279 p.

A gênese deste livro nasceu do encon-
tro entre uma afirmação de Roberto 
Schwarz e uma obra de Gonçalves 
Dias chamada Meditação. Segundo o 
crítico, o favor, mediador das relações 
sociais, levou os escritores românticos 
a não tocarem no tema da escravidão 
de maneira mais explícita, disfarçando, 
em suas interpretações do Brasil, a 
violência que sempre reinou na esfera 
da produção. A publicação de Medita-
ção, em 1850, a despeito de possíveis 
ressentimentos e/ou censuras, repre-
senta simbolicamente uma verdadeira 
afronta à política do favor e, ao mesmo 
tempo, reflete o desejo do poeta de 
interferir, ao menos literariamente, no 
aperfeiçoamento do processo formativo 
da sociedade brasileira, cuja ascensão 
à civilidade, para ele, passava pelo fim 
do trabalho escravo.

Governo das desigualdades: 
crítica da insegurança 
neoliberal, O
Maurizio Lazzarato
Traduzido por Renato Abramowicz 
Santos

R$ 29,00

978-85-7600-251-2

2011 | 14 x 21 cm | 93 p.

Este é um livro que, inspirado nos últimos 
seminários de Foucault sobre a governa-
mentalidade, se empenha em acompa-
nhar os novos mecanismos de poder 
vigentes no contexto neoliberal. Mas não 
o faz apenas teoricamente. Ao contrário, 
parte da luta concreta dos chamados 
“intermitentes” na França – trabalhado-
res do setor de espetáculos que até há 
pouco gozavam de uma proteção social 
condizente com o caráter descontínuo de 
sua atividade. A partir da pesquisa que 
realizou com trabalhadores do setor de 
espetáculo na França, Lazzarato traça 
um panorama contundente do capitalis-
mo neoliberal que estamos vivendo de 
maneira fecunda e absolutamente atual e 
que nos ajuda a compreender a contem-
poraneidade a partir da relação entre 
o poder sobre a vida e as formas de 
resistências: o poder da vida. É um livro 
imprescindível para entendermos o neoli-
beralismo e as lutas contemporâneas.
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Governo dos meninos: 
liberdade tutelada e medidas 
socioeducativas, O
Sara Regina Munhoz

R$ 40,00

978-85-7600-480-6

2017 | 14 x 21 cm | 212 p.

O governo dos meninos é a etnografia 
de um núcleo de atendimento (MSE-MA) 
a adolescentes autores de práticas 
infracionais, na Zona Leste de São 
Paulo. A pesquisa foi realizada com a 
equipe de profissionais que atende os 
meninos e privilegia as percepções que 
estes profissionais têm da construção do 
atendimento e as relações que estabele-
cem com os adolescentes, com o Poder 
Judiciário e com outras instâncias gover-
namentais. Descreve as formas como a 
equipe lida, por um lado, com a rigidez 
das metas estabelecidas pelos juízes e 
descritas nas legislações e, por outro, 
com a exigência também legal de que 
os atendimentos sejam individualizados.

Grande imprensa e o PT (1989-
2014), A
Fernando Antônio Azevedo

R$ 46,00

978-85-7600-478-3

2017 | 14 x 21 cm | 222 p. 

O livro examina e discute a relação da 
“grande imprensa”, formada pelos três 
grandes diários de circulação nacio-
nal, O Estado de S. Paulo, a Folha de 
S. Paulo e O Globo, com o petismo 
a partir da indagação se os jornais 
atuam de forma paralela ao sistema 
político, assumindo posições partidárias 
em disputa. A obra é produto de uma 
ampla pesquisa e faz uma revisão histó-
rica do comportamento dos jornais nos 
anos 1950 e 1960, revisa a literatura 
sobre as coberturas da imprensa na 
atual quadra democrática e analisa as 
manchetes e os editoriais dos jornais re-
lacionados ao PT e publicados durantes 
as campanhas eleitorais presidenciais 
de 1989 a 2014, abrangendo um 
período de vinte e cinco anos e sete 
eleições presidenciais.

Guia bibliográfico de São 
Carlos
Prefeitura Municipal de São Carlos, 
Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura e Sistema Integrado de 
Bibliotecas do Município de São 
Carlos

R$ 20,00

978-85-7600-154-6

2009 | 16 x 23 cm | 220 p.

O Guia Bibliográfico de São Carlos, 
produzido pelo Sibi-São Carlos – 
Sistema Integrado de Bibliotecas do 
Município de São Carlos –, foi elabo-
rado a partir da coleta das informações 
bibliográficas existentes nos bancos de 
dados de bibliotecas e de instituições 
de ensino e pesquisa locais, regionais 
e nacionais, até dezembro de 2007; 
tem como objetivo divulgar e disseminar 
a produção técnico-científica e cultural 
sobre o Município de São Carlos. Os 
bancos de dados consultados foram: 
Sibi-São Carlos, BCo-UFSCar, Sibi-USP, 
Embrapa, ParqTec, Unicep, FadiSc, UneSp, 
Unicamp, Biblioteca Nacional e Bibliote-
ca Digital do IBICT. 
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Habilidades sociais e 
competência social para uma 
vida melhor
Zilda A. P. Del Prette e Almir Del 
Prette (Org.)

R$ 40,00

978-85-7600-479-0

2017 | 14 x 21 cm | 90 p.

Este livro tem um caráter teórico-prático. 
Por um lado, introduz o leitor nos con-
ceitos pertinentes aos comportamentos 
interpessoais. Por outro lado, oferece a 
oportunidade de exercitar-se em tarefas 
interpessoais. O conteúdo teórico pro-
posto está convenientemente ajustado 
às atividades a serem desempenhadas 
pelo leitor, porém permite, ainda, 
uma visão explicativa das principais 
habilidades sociais requeridas para um 
bom ajustamento nos diferentes setores 
de convivência entre as pessoas. 
Trata-se de uma introdução ao tema, 
aqui tratado na perspectiva do campo 
teórico-prático das habilidades sociais 
e da competência social. Para um 
desempenho socialmente competente, 
é importante dispor de habilidades 
sociais, mas também de conhecimento, 
autoconhecimento, automonitoria e 
valores de convivência.

História da beleza negra no 
Brasil: discursos, corpos e 
práticas
Amanda Braga

R$ 42,00

978-85-7600-393-9

2015 | 14 x 21 cm | 273 p.

Este livro empreende uma análise 
discursiva sobre os conceitos de beleza 
negra na história do Brasil: uma leitura 
dos signos da estética negra numa pers-
pectiva histórica. Da beleza castigada 
pela escravidão, passando pelo alinha-
mento moral oferecido pelo século XX, 
até chegar à pluralidade que o atual 
momento lhe concede, este livro rastreia 
a emergência de pistas que refletem 
um conceito estético atribuído ao corpo 
negro, bem como o modo como essas 
pistas vão assumindo novas verdades 
na dispersão do tempo histórico. Trata-
-se, portanto, do desejo de revelar mais 
sobre a forma como historicamente se 
leu os signos da beleza negra, fazendo 
vir à tona um enredo que envolve me-
mórias, exclusões e retomadas.

Ideias pedagógicas em 
movimento: produção de 
saberes na Escola Normal 
Secundária de São Carlos
Alessandra Arce e Ana Clara 
Bortoleto Nery (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-252-9

2011 | 14 x 21 cm | 248 p.

Esta obra homenageia o centenário 
da Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, 
antiga Escola Normal Superior de São 
Carlos (1911-2011). Suas páginas tra-
zem o resultado do trabalho realizado 
por três grupos de pesquisa no interior 
do acervo da Escola. Os capítulos 
que aqui se apresentam procuram, por 
meio da leitura e análise dos periódi-
cos, dos documentos, das obras de 
professores, apresentar a riqueza de 
conhecimentos produzidos por esta 
Escola e, ao mesmo tempo, descrever o 
trabalho de restauração, recuperação e 
preservação que vem sendo realizado 
no acervo desta. Portanto, a leitura 
deste material descortina um pouco da 
história da Escola Pública do Estado de 
São Paulo e do Brasil.
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Identidade em conflito: 
os imigrantes lituanos na 
Argentina, no Brasil e no 
Uruguai (1920-1955)
Erick Reis Godliauskas Zen

R$ 32,00

978-85-7600-379-3

2014 | 14 x 21 cm | 220 p.

Identidade em conflito analisa as for-
mas de estruturação e as relações entre 
as comunidades lituanas radicadas na 
Argentina, no Brasil e no Uruguai. De 
forma comparada, busca compreender 
as referências identitárias deste grupo 
nacional durante o processo de de-
senraizamento territorial e a formação 
dos laços de solidariedade ao longo 
do processo de inserção nos diferentes 
Estados nacionais. Ao mesmo tempo, 
demonstra como estas comunidades se 
relacionavam para além das fronteiras 
dos países em que se estabeleceram, 
construindo intercâmbios de experiên-
cias e organizando movimentos sociais 
e políticos.

Imagens do pai no 
cinema: clínica da cultura 
contemporânea
João Angelo Fantini

R$ 26,00

978-85-7600-149-2

2009 | 14 x 21 cm | 186 p.

Neste livro, o psicanalista João Angelo 
Fantini discute questões como a vio-
lência, a transgressão e os sintomas 
encontrados na clínica atual, tendo 
como pano de fundo as formas como a 
figura do pai é encenada em diversas 
produções cinematográficas nesta 
passagem e início de século, especial-
mente aquelas que obtiveram grande 
público, como Matrix, Clube da Luta, 
Beleza Americana, Central do Brasil, 
De olhos bem fechados, entre outras. 
Destinada aos interessados em cinema, 
mídias e na cultura em geral, esta obra 
foi escrita não apenas para os inicia-
dos em psicanálise, mas para todos os 
leitores que não podem prescindir de 
um estudo aberto sobre as sociedades 
do nosso tempo.

Imigração e política em São 
Paulo
Boris Fausto, Oswaldo Truzzi, 
Roberto Grün e Célia Sakurai

Esgotado

85-85408-17-0

1995 | 10,5 x 21 cm | 177 p.

Neste trabalho, os autores procuram ex-
plorar algumas conexões entre imigran-
tes e política e, mais especificamente, 
entre imigrantes e participação política 
no estado de São Paulo durante a 
Primeira República. 



80

Imprensa italiana no Brasil: 
séculos XIX e XX
Angelo Trento
Traduzido por Roberto Zaidan

R$ 35,00

978-85-7600-325-0

2013 | 16 x 23 cm | 276 p.

O livro apresenta um panorama com-
pleto da imprensa italiana no Brasil, 
analisando conteúdos, endereços, 
especializações temáticas e funções em 
três grandes subperíodos: de 1765 até 
à Primeira Guerra Mundial, na época 
do fascismo e no segundo pós-guerra, 
assinalando continuidades e desconti-
nuidades e destacando a função que 
os jornais se atribuíam em termos de 
construção da italianidade dos imigra-
dos e de fortalecimento da identidade 
coletiva. Um capítulo é dedicado 
à imprensa operária, muito rica até 
1920, que se propunha também uma 
função de formação mais do que de 
informação, se bem que não em termos 
de nacionalismo e sim de classe.

Informação e conhecimento: 
aproximando áreas de saber
Ariadne Chloë Furnival e Luzia 
Sigoli Fernandes Costa

R$ 36,00

85-7600-039-3

2005 | 14 x 21 cm | 262 p.

Um paradoxo: de um lado, nunca foi 
gerada e difundida tamanha quanti-
dade de informação e, de outro, os 
níveis de ignorância e a desinforma-
ção continuam preocupantes tanto no 
mundo do ensino quanto no mundo 
gerencial e no público em geral. Em 
particular, na área gerencial, existe 
uma visão muito restritiva, em que se 
reduz o conhecimento ao que possa 
ser aproveitado em termos de tecnolo-
gia e de retorno lucrativo imediato. O 
grande mérito deste livro é justamente 
oferecer elementos que se contrapõem, 
em graus diferenciados, a essa visão 
predominante.

Informação e os arquivos: 
teorias e práticas, A
Luís Carlos Lopes

Esgotado

85-228-0191-6

1996 | 14 x 21 cm | 142 p.

No Brasil, a arquivística é uma área 
ainda em ascensão, além de pouco 
visível social e cientificamente. O livro 
do professor Luís Carlos Lopes significa, 
neste sentido, uma valiosa contribuição 
para este momento singular dessa área 
do conhecimento.
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(In)Subordinações 
contemporâneas: consensos e 
resistências nos discursos
Luzmara Curcino, Vanice Sargentini 
e Carlos Piovezani (Org.)

R$ 36,00

978-85-7600-450-9

2016 | 16 x 23 cm | 262 p.

O mundo contemporâneo parece estar 
particularmente marcado ao mesmo 
tempo, mas definitivamente não na mes-
ma medida, por lutas e reivindicações 
legítimas, justas e necessárias e por 
radicalismos e intolerâncias espúrias e 
inadmissíveis. Por essa razão, torna-se 
absolutamente imperativo compreender 
o modo como os discursos produzem 
os consensos e as resistências entre os 
sujeitos, as classes e os grupos que inte-
gram as sociedades de nossos dias. É 
com esse objetivo que este livro busca 
analisar como as hegemonias e as dis-
sidências discursivas que se encontram 
na Mídia, na Política e na Linguagem 
constroem os sentimentos do medo e da 
felicidade, os preconceitos de classe 
e de gênero e ainda os dissensos e as 
divisões sociais, sempre em detrimento 
dos mais desfavorecidos.

Interação e aquisição na aula 
de língua estrangeira
Rita de Cássia Barbirato e José 
Carlos Paes de Almeida Filho 
(Org.)

R$ 39,00

978-85-7113-674-8

2016 | 16 x 23 cm | 212 p.

Esta obra centra-se na compreensão 
sobre a qualidade das interações 
criadas no processo de ensinar e 
aprender línguas. Procuramos reunir 
análises e discussões sobre os tipos de 
interação que podem ser criados na 
aula de línguas, discussões estas que 
apontam para a compreensão de que 
nem todo tipo de interação pode ser 
relevante para a aquisição. A partir 
deste reconhecimento, apresentamos 
o conceito de interação implicitadora, 
utilizado em algumas das pesquisas 
aqui apresentadas e que demonstra ter 
um alto potencial para aprofundar a 
compreensão sobre o que acontece em 
interações construídas na sala de aula, 
prioritariamente voltadas para o sentido 
e não premeditadas ou controladas 
pela forma.

Interpretações do patrimônio: 
arquitetura e urbanismo 
moderno na constituição de 
uma cultura de intervenção no 
Brasil, 1930-1960
Ana Lúcia Cerávolo

R$ 48,00

978-85-7600-330-4

2013 | 23 x 21 cm | 228 p.

Desde a criação do SPHAN, um 
conjunto significativo de experiências 
e reflexões permite verificar a consti-
tuição de um campo cultural próprio 
de intervenção arquitetônica em bens 
patrimoniais. As interlocuções entre Bra-
sil, Europa e América Latina ajudam a 
compreender a integração do país no 
cenário internacional e sua contribuição 
para os debates sobre a preservação, 
desde os anos 1930 até à redação da 
Carta de Veneza, em 1964, eviden-
ciando a contribuição do movimento 
moderno para o aprofundamento e a 
atualização das teorias e tendências no 
campo da preservação e intervenções 
no século XX.
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Intervenções baseadas em 
evidências: aplicações do 
Método JT
Miriam Bratfisch Villa, Adriana 
Augusto Raimundo de Aguiar e 
Zilda A. P. Del Prette (Org.)

R$ 28,00

978-85-7600-283-3

2012 | 14 x 21 cm | 151 p.

Nesta obra, os autores apresentam, de 
forma clara e de fácil compreensão, 
um método desenvolvido por Jacobson 
& Truax (1991) para análise de dados 
de intervenções clínicas que pode ser 
bastante útil para auxiliar pesquisadores 
e profissionais. O primeiro capítulo 
trata dos aspectos teóricos envolvidos 
na concepção do Método JT, enquanto 
o segundo é um guia prático para apli-
cação do mesmo. O terceiro capítulo 
retoma conceitos centrais e apresenta 
um conjunto de pesquisas-intervenções 
cujos dados foram analisados a partir 
do método, mostrando diversas possi-
bilidades de aplicação. Os capítulos 
4 a 7 relatam estudos com intervenção 
nas áreas de Psicologia, Fisioterapia 
e Educação Especial, que utilizaram o 
Método JT como ferramenta na análise 
de dados.

Japonesidades multiplicadas: 
novos estudos sobre a 
presença japonesa no Brasil
Igor José de Renó Machado (Org.)

R$ 32,00

978-85-7600-247-5

2011 | 14 x 21 cm | 190 p. 

Este livro é um tributo ao melhor do 
pensamento acadêmico. Os capítulos 
são escritos por um grupo de pesquisa-
dores que pensam “fora do esquadro”, 
dispostos a aceitar riscos intelectuais. O 
livro mostra como cada geração, com 
uma abordagem arrojada, com ferra-
mentas teóricas, método e evidência, 
pode levar as pesquisas a novas dire-
ções. O subtítulo novos estudos sobre a 
presença japonesa no Brasil coloca em 
primeiro plano trabalhos estimulantes e 
criativos sobre a etnicidade no Brasil. 
Japonesidades multiplicadas: novos estu-
dos sobre a presença japonesa no Brasil 
faz uma contribuição crítica aos Novos 
Estudos Étnicos da América Latina. Os 
capítulos não estão apenas repletos de 
novas informações, mas são também 
aparatos teóricos e metodológicos que 
podem ser aplicados amplamente aos 
estudos de etnicidade.

João Antônio: literatura e 
experiência social no Brasil
Júlio Cezar Bastoni da Silva

R$ 55,00

978-65-80216-03-1

2019 | 16 x 23 cm | 346 p.

João Antônio: literatura e experiência 
social no Brasil realiza uma análise do 
projeto literário do escritor paulistano, 
cujas publicações, na ficção e no 
jornalismo, atravessam e representam 
as drásticas mudanças sociais ocorri-
das no Brasil da segunda metade do 
século XX. Desse modo, por meio de 
uma abordagem extensiva da obra do 
autor e de seu lugar na história literária 
nacional, este livro aborda as formas 
pelas quais sua produção se apresenta 
como um vasto painel da vida brasi-
leira, desde a turbulenta década de 
1960, passando pela ditadura militar 
e a redemocratização, até a reconfi-
guração social e política na chamada 
Nova República.
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Joias da floresta: antropologia 
do tráfico de animais
Felipe Ferreira Vander Velden

R$ 60,00

978-85-7600-492-9

2018 | 16 x 23 cm | 279 p.

Este livro constitui uma primeira inves-
tigação antropológica do fenômeno 
conhecido como tráfico de animais 
silvestres no Brasil. A partir de uma am-
pla revisão bibliográfica e de pesquisa 
etnográfica em Rondônia (na cidade de 
Porto Velho e entre os índios Karitia-
na), busca caracterizar a circulação 
ilícita ou ilegal de fauna no país e no 
mundo, aprofundando-se, com o foco 
nos múltiplos atores envolvidos, nas 
razões e motivações que movimentam 
esses seres por distintos contextos, 
extraindo-os das florestas e levando-os 
para instituições, residências e quintais 
urbanos na região, em outras partes do 
Brasil e mesmo por todo o planeta.

Jornalismo em trânsito: o diálogo social solidário no 
espaço urbano
Mara Ferreira Rovida

R$ 36,00

978-85-7600-420-2

2015 | 14 x 21 cm | 254 p.

A sociedade contemporânea é marcada pela diversidade social, 
o que contribui, juntamente com o adensamento populacional das 
cidades, para o tônus conflituoso. No espaço do trânsito urbano, 
as disputas ganham contornos ainda mais vibrantes e os espaços 
e momentos de diálogo amistoso se tornam cada vez mais raros. 
Investir nos momentos de diálogo e pensar o jornalismo como um 
espaço potencialmente propenso ao desenvolvimento desse tipo de 
situação é meta expressa na perspectiva da dialogia jornalística. 
Ao observar a rede acionada pelo jornalista, mediador dialógico, 
no seu fazer cotidiano, percebe-se a ocorrência da solidariedade 
orgânica, estudada por Émile Durkheim. Tal fenômeno é ampliado 
pela narrativa jornalística dialógica porque, além de envolver as 
fontes e os personagens acionados pelo mediador, passa a ser 
compartilhado pelo público, fruidor da informação. A ampliação 
desse processo social, fomentada pelo jornalista, é denominada 
de diálogo social solidário, e é aqui observada no cotidiano da 
equipe de repórteres da rádio SulAmérica Trânsito.
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Juventude Católica: o novo 
discurso da Teologia da 
Libertação
Flávio Munhoz Sofiati

R$ 25,00

978-85-7600-264-2

2012 | 14 x 21 cm | 175 p.

Este livro analisa do ponto de vista só-
cio-histórico grupos de jovens da Igreja 
Católica, das Pastorais da Juventude 
do Brasil. O estudo abarca desde a 
origem da PJB até a última Assembleia 
Nacional e busca compreender as 
transformações no processo de constitui-
ção desse modelo de evangelização, 
entendido como a seção juvenil do 
Cristianismo da Libertação. Portanto, 
investiga-se o processo de formação 
e as opções políticas das Pastorais, 
procurando identificar as mudanças 
ocorridas durante as décadas de 
1970-1980 e 1990-2000 no contexto 
juvenil da Teologia da Libertação.

Laços entre igreja, governo e 
economia solidária, Os
André Ricardo de Souza

R$ 28,00

978-85-7600-313-7

2013 | 14 x 21 cm | 237 p.

A Igreja Católica é matriz de alguns 
movimentos sociais, entre eles o da 
economia solidária, resgatante de 
valores e práticas cooperativistas do 
século XIX, que tinham sido também 
vividos por padres nos anos 1950 e 
1960, como parte da “terceria via cris-
tã”. Vários empreendimentos solidários 
atuais foram formados com o apoio de 
pastorais sociais e organismos católi-
cos, sobretudo da Cáritas Brasileira. 
Economia solidária e catolicismo 
progressista se fizeram presentes nos 
governos de Lula e Dilma Rousseff com 
implicações relevantes. Esta obra trata 
da relação ideológica e prática entre 
igreja, governo e economia solidária.

Leituras oitocentistas
Franco Baptista Sandanello e 
Wilton José Marques (Org.)

R$ 65,00

978-65-80216-24-6

2019 | 16 x 23 cm | 286 p.

Os textos que compõem estas Leituras 
oitocentistas são resultados de algumas 
das pesquisas desenvolvidas por mem-
bros do Grupo de Pesquisa Núcleo de 
Estudos Oitocentistas (NEO), sediado 
na Universidade Federal de São Carlos 
e coordenado pelo professor Wilton 
José Marques. Fundado em 2004, o 
NEO prioriza os estudos das manifes-
tações literárias brasileiras ao longo 
do século XIX. Dessa forma, além de 
marcar os quinze anos de existência 
do NEO, este livro, organizado em três 
unidades temáticas – Leituras românti-
cas; Leituras machadianas; e Leituras de 
final de século e um diálogo contem-
porâneo –, assinala a importância de 
se (re)pensar os impactos da produção 
literária oitocentista no processo de 
consolidação da literatura brasileira.
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Ler Althusser hoje
Lucília Maria Abrahão e Sousa e 
Dantielli Assumpção Garcia (Org.)

R$ 75,00

978-85-7600-470-7

2017 | 16 x 23 cm | 331 p.

Pensando na relevância e na sin-
gularidade dos trabalhos de Louis 
Althusser – filósofo que apareceu no 
cenário intelectual em 1965, com 
a publicação de A favor de Marx, 
seguida de Ler O Capital –, o livro Ler 
Althusser hoje busca refletir sobre os 
conceitos e as teses althusserianos, que 
se converteram no Brasil em objetos 
de análises. Ademais, intenta analisar 
o impacto da “filosofia” althusseriana 
na vida intelectual, considerando 
especificamente as contribuições do 
pensamento de Althusser aos campos 
da Análise de Discurso, da Psicanálise 
e das Ciências Humanas.

Libertação, descolonização e 
africanização da psicologia: 
breve introdução à psicologia 
africana
Simone Gibran Nogueira

R$ 32,00

978-65-80216-02-4

2019 | 14 x 21 cm | 134 p.

Este livro tem o objetivo de chamar a 
atenção de profissionais preocupados 
com as relações étnico-raciais para 
a importância de conhecimentos e práti-
cas de raiz africana, que são mantidos 
no cotidiano do país. Representa um 
convite e um desafio à psicologia 
brasileira para atentar às demandas 
próprias da população afrodescenden-
te, bem como produzir conhecimentos 
mais coerentes e consistentes com as 
maneiras afro-brasileiras de lidar com 
os problemas da vida cotidiana. Sendo 
assim, este livro não constitui um fim, 
mas marca um começo, uma abertura 
num sentido mais plural, inclusivo e 
dialógico dentro da Psicologia Social 
brasileira.

Literatura e cinema no ensino 
de ciências: ensaios e questões 
para sala de aula
Tulio Ferneda

R$ 33,00

978-85-7600-460-8

2017 | 14 X 21 cm | 76 p.

Este livro desenvolve algumas pos-
sibilidades de aproximação entre o 
ensino de ciências e o uso de obras 
de literatura e cinema em sala de aula. 
Tendo como base uma concepção de 
educação científica ampla, pela qual é 
indispensável problematizar a ciência 
como construção humana e seu papel 
na sociedade, apresenta argumentos 
em defesa das artes como possível 
ponto de partida para se trabalhar 
essa dimensão do ensino. Contém sete 
ensaios reflexivos que introduzem o 
leitor no universo ficcional de romances 
e filmes, analisando enredos em que 
ciência e tecnologia desempenham um 
papel decisivo. Propõe questões para 
reflexão, como suporte para o trabalho 
em sala de aula.
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Livro do Armazém: transcrição de um livro contábil 
com operações comerciais de Antonio Carlos de Arruda 
Botelho - Piracicaba e Araraquara (1850-1854) 
Centro de Estudos da Casa do Pinhal

R$ 100,00

978-85-7600-474-5

2017 | 23 x 28 cm | 336 p.

O livro do armazém apresenta a transcrição de um minucioso regis-
tro contábil de operações comerciais ocorridas principalmente em 
Piracicaba (SP), à época Vila Nova de Constituição, entre 1850 e 
1854. Muito provavelmente relacionadas a um armazém de secos 
e molhados, as operações sugerem que o proprietário do estabe-
lecimento fosse Antonio Carlos de Arruda Botelho, futuro conde do 
Pinhal, mencionado em diversas passagens como o principal ope-
rador das transações, também realizadas em Araraquara e outras 
localidades. O armazém supria de produtos diversos a população 
da vila e de suas proximidades, e as anotações de sua atividade 
cotidiana ilustram fatos típicos do comércio do período.
Esta edição inclui ainda a transcrição da valiosa carta de um ex-
-escravo, Felicio; um estudo introdutório que contextualiza historica-
mente o manuscrito, e notas e apêndices esclarecedores. Torna-se, 
assim, rica fonte de pesquisa para historiadores e outros estudiosos 
da segunda metade do século XIX no Brasil.
Os manuscritos do Livro do armazém pertencem ao acervo do Cen-
tro de Estudos da Casa do Pinhal, e podem ser acessados pelo site 
www.casadopinhal.com.br.

Malunga Thereza Santos: 
a história de vida de uma 
guerreira
Thereza Santos

R$ 27,00

978-85-7600-116-4

2008 | 14 x 21 cm | 143 p.

Este livro, de autoria de Thereza Santos, 
apresenta aspectos da história de sua 
vida: infância; construção da consciên-
cia negra; participação nos movimentos 
estudantil e político brasileiros; exílio em 
países africanos; participação em lutas 
pela libertação de países africanos; 
militância em prol da comunidade negra 
no Brasil, em Guiné Bissau e Angola; 
vida política; discriminações sofridas; e 
teatro e carnaval como instrumentos de 
luta. Esta obra apresenta a história de 
vida de uma mulher negra entrelaçada 
com a história do Brasil, de racismo, 
perseguição política, luta, militância e 
esperança na construção da sociedade 
brasileira.
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Mar de identidades : a 
imigração brasileira em 
Portugal, Um
Igor José de Renó Machado (Org.)

R$ 35,00

85-7600-080-6

2006 | 16 x 23 cm | 323 p.

O Brasil, um país de imigrantes histori-
camente, tornou-se também exportador 
de emigrantes mundo afora. No contex-
to dessa transformação, esta coletâ-
nea de textos, de autoria de jovens 
pesquisadores do Brasil e de Portugal, 
apresenta, por meio de múltiplos ân-
gulos, temas e perspectivas analíticas, 
um amplo panorama da imigração 
brasileira no Portugal pós-colonial. 
Para além de discernir as variedades 
e especificidades dessas experiências 
brasileiras em Portugal, esta coletânea 
fornece subsídios comparativos para 
um retrato das migrações internacionais 
na atualidade.

Marcas da diferença no ensino 
escolar
Richard Miskolci (Org.)

R$ 37,00

978-85-7600-213-0

2010 | 14 x 21 cm | 220 p.

Esta obra fornece informação clara e 
atualizada para se lidar com gênero, 
sexualidade e relações étnico-raciais na 
sala de aula. Auxilia na compreensão 
de questões ainda pouco exploradas 
na área de educação, mas que se 
impõem na prática exigindo que edu-
cadoras e educadores se aprofundem 
nelas, questionem o senso comum e 
encarem os desafios do presente com 
os olhos voltados para o futuro.

Mecanismos do silêncio: 
expressões artísticas e censura 
no regime militar (1964-1984)
Creuza de Oliveira Berg 

R$ 25,00

85-85173-67-x

2002 | 14 x 21 cm | 170 p.

Esta obra relata os mecanismos de 
censura utilizados durante o regime 
militar no Brasil (1964-1984) como 
forma de silenciar as manifestações 
artísticas e culturais da época. São 
descritos os procedimentos adotados 
pela Divisão de Censura e Diversões 
Públicas (DCDP), órgão central, e pelo 
Serviço de Censura e Diversões Públi-
cas (SCDP), bem como seus critérios, 
métodos e fundamentos de ação.
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Médicos e clientela: da 
assistência psiquiátrica à 
comunidade
Marina Cardoso

R$ 20,00

85-85173-36-x

1999 | 14 x 21 cm | 229 p.

O conteúdo deste livro reúne vários as-
pectos para o entendimento da doença 
mental no país, fixando, ao mesmo tem-
po, os marcos históricos da ocorrência 
de práticas típicas de sociedades que 
tratam a saúde com o mesmo descaso 
que a brasileira. Este livro é também 
um registro das primeiras reformas feitas 
no modelo de assistência psiquiátrica 
pública.

Migração e exílio
Bela Feldman-Bianco, Liliana 
Sanjurjo, Desirée Azevedo e 
Douglas Mansur da Silva (Org.)

R$ 60,00

978-85-7600-495-0

2018 | 16 x 23 cm | 343 p.

Esta coletânea oferece um panorama 
das novas perspectivas antropológicas, 
temas e debates sobre deslocamentos 
transnacionais na história e na atuali-
dade. Seja focalizando migrantes do 
Brasil ou aqueles radicados no país, 
esta coleção de artigos expõe as rela-
ções entre migrações transnacionais, 
nação e nacionalidade e a contínua 
preocupação dos Estados-Nação em 
classificar e selecionar migrantes dese-
jáveis e indesejáveis. Em seu conjunto, 
trazem à tona renovado interesse nos 
significados da imigração e do exílio 
na história brasileira, assim como em 
questões laborais e na construção da 
imigração enquanto crime no capitalis-
mo neoliberal. 

Migrantes: trabalho e 
trabalhadores no Complexo 
Agroindustrial Canavieiro 
(os heróis do agronegócio 
brasileiro)
José Roberto Novaes e Francisco 
Alves (Org.)

R$ 35,00

978-85-7600-112-6

2007 | 16 x 23 cm | 314 p.

Escrito a várias mãos, trazendo uma 
pluralidade de abordagens e sem a 
pretensão de apresentar um esquema 
explicativo único e fechado, este livro 
tem uma unidade: o entendimento de 
que o trabalho e o debate acerca de 
suas condições atuais e perspectivas 
futuras continuam tendo centralidade 
para a compreensão de toda a dinâmi-
ca social neste século que se inicia. O 
eixo da reflexão deste livro é o trabalho 
dos migrantes no moderno Complexo 
Agroindustrial Canavieiro. Seu objetivo 
é compreender as razões que impul-
sionam trabalhadores a cruzarem o 
país em busca de melhores condições 
de vida em um cenário marcado por 
notícias de mortes.



89

Minaretes proibidos: 
demarcação cultural 
ou islamofobia 
constitucionalizada?
João Luiz Quinto Pereira

R$ 39,00 

978-85-7600-487-5

2017 | 14 x 21 cm | 129 p. 

Desde 2009, está banida na Suíça a 
construção de novos minaretes, peça 
comum na edificação das mesquitas. 
A fim de determinar as causas de tão 
gravosa norma constitucional, esta obra 
volta-se ao exame sociológico da arqui-
tetura islâmica, seus eventuais valores 
sacrodogmáticos ou de identidade 
grupal, para explicar as razões culturais 
da existência das torres, confrontan-
do-se o caso com outras celeumas 
europeias atinentes à comunidade islâ-
mica. Destrinchar o processo legislativo 
da proibição, instaurada por iniciativa 
popular e concluída por referendum, e 
verificar os casos concretos interpostos 
perante o Tribunal Federal suíço e o 
Tribunal Europeu de Direitos do Homem 
permitem ainda desvelar a dita “islamo-
fobia”, suposto vício de convívio comu-
nitário e de choque cultural, a fim de 
explicar (ou entender) as razões para a 
vontade de subtrair da esfera pública a 
indesejada presença muçulmana.

Movimento estudantil 
e repressão política: o 
ato público na Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (1977) e o destino de 
uma geração de estudantes
Renato Cancian

R$ 38,00

978-85-7600-212-3

2010 | 16 x 23 cm | 280 p.

Este livro recupera a história do movi-
mento estudantil universitário brasileiro 
da década de 1970. Por meio de 
relatos biográficos de ex-militantes 
estudantis, entrevistas com autoridades 
acadêmicas e governamentais, somada 
à minuciosa análise de documentos 
oriundos dos órgãos de repressão da 
ditadura militar, o livro acompanha a 
trajetória do movimento estudantil desde 
a sua reorganização até ter alcançado 
o auge, marcado pela tentativa de 
reconstrução da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), que culminou com a 
realização do terceiro ENE e a invasão 
policial da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo em setembro de 
1977.

Multirreferencialidade nas 
ciências e na educação
Joaquim Gonçalves Barbosa 
(Coord.)

Esgotado

85-85173-33-5

1998 | 14 x 21 cm | 204 p.

A multirreferencialidade como resposta 
à complexidade das práticas sociais e 
suas decorrências na teoria da ciência 
e na prática educativa é o tema deste 
livro, verdadeira contribuição de pes-
quisadores e instituições universitárias 
brasileiras ao processo educativo. 
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Murilo Rubião: senso e não 
senso
Eziel Belaparte Percino

R$ 25,00

978-85-7600-342-7

2014 | 14 x 21 cm | 139 p.

Este livro propõe que alguns engenhos 
ou fantasias pirotécnicas na ficção 
de Murilo Rubião potencializam um 
horizonte de pensamento sobre a expe-
riência do não senso (não significado). 
O não senso, assim como o senso, é 
sempre uma decisão pragmática talha-
da por um encontro entre leitor e texto, 
pois nada significa absolutamente em 
si e nada não significa absolutamente 
em si. Mas, enquanto o senso, filoso-
ficamente, é uma entidade corporal 
produzida em alturas ou profundidades, 
o não senso, filosoficamente, é uma 
entidade incorporal fabricada em super-
fície. A possibilidade do não senso tem 
abrangência “transgenérica” – ainda 
que por vezes sua efetuação possa 
ocorrer em melhores circunstâncias no 
que se convencionou chamar, generica-
mente, “literatura nonsense”, “litera-
tura do absurdo” e mesmo “literatura 
fantástica”.

Nascimento da física no 
texto de Lucrécio: correntes e 
turbulências, O
Michel Serres

R$ 44,00

85-7600-007-5 (EdUFSCar); 85-7139-455-5 

(UneSp) 

2003 | 14 x 21 cm | 299 p.

Eleito para a Academia Francesa em 
1990, Serres, filósofo da ciência, 
argumenta que Lucrécio antecipa a 
física moderna. Para ele, De rerum 
natura (Da Natureza), do poeta latino, 
convencionalmente tratada como uma 
obra poética, contém, em seu bojo, o 
princípio da turbulência, essencial para 
o desenvolvimento da física contem-
porânea. Além disso, os escritos de 
Lucrécio, datados do século I a.C., 
antecipam a teoria da desordem – a 
entropia da física moderna.

Nascimento da metapsicologia: 
representação e consciência na 
obra inicial de Freud, O
Fátima Caropreso

R$ 28,00

978-85-7600-105-8

2007 | 14 x 21 cm | 154 p.

O resultado do trabalho aqui apresenta-
do não poderia ser melhor: Fátima Ca-
ropreso faz nascer, aos nossos olhos, a 
Metapsicologia, ciência fundamental no 
entender do próprio Freud. Nessa alian-
ça, até agora pouco estudada, entre a 
Concepção das afasias e o “Projeto”, 
ela vê o nascimento da metapsicologia 
quando insere, num “golpe de mestre”, 
as associações linguísticas da Concep-
ção no âmago da teoria do “Projeto”, 
revelando assim o imbricamento entre 
as duas obras-chave do fundador da 
psicanálise.
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Nos limites da ação: 
preconceito, inclusão e 
deficiência
Elizabeth Tunes e Roberto Bartholo 
(Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-087-7

2007 | 14 x 21 cm | 177 p.

Este livro apresenta o tema da inclusão 
em seu caráter multifacetado, e sua 
leitura, na perspectiva do pensamento 
complexo, torna-se extraordinariamente 
rica. A inclusão é vista, aqui, em sua 
complexidade, em suas possibilidades 
e impossibilidades, constituindo, assim, 
um importante contraponto às repre-
sentações dominantes relativamente 
utópicas, fragmentadas e simplistas pre-
sentes atualmente em muitos cenários, 
especialmente no contexto educativo. 
A partir das interessantes análises 
realizadas sobre preconceito, inclusão 
e deficiência, emergem, com clareza, 
os limites da ação, os quais obrigam 
a pensar em reformulações e novas 
estratégias, nem sempre explicitadas, 
porém, implicitamente sugeridas para 
serem pensadas.

Novas faces da vida nas ruas
Taniele Rui, Mariana Martinez e 
Gabriel Feltran (Org.)

R$ 49,00

978-85-7600-434-9

2016 | 16 x 23 cm | 378 p.

Esta coletânea apresenta produções 
que tematizam a situação de rua na 
última década (2006-2016), a partir 
de diversas lentes: das histórias de seus 
moradores, passando pela assunção 
e construção política do Movimento 
Nacional da População de Rua e pelas 
intersecções entre rua e crack à luz 
dos diversos dispositivos de atenção, 
gestão e tratamento mobilizados con-
temporaneamente. Todos os textos são 
frutos de pesquisas originais, tecidos 
a partir do encontro visceral entre 
pesquisadores, pessoas em situação de 
rua e operadores de políticas. O intuito 
é ter a dimensão empírica e política 
da rua como central para pensar temas 
como o gerenciamento dos corpos e o 
controle de vidas nuas nas cidades.

Operários sem patrão: gestão 
cooperativa e dilemas da 
democracia
Lorena Holzmann

R$ 21,25

85-85173-60-2

2001 | 14 x 21 cm | 171 p.

A obra relata a transferência de coman-
do de uma empresa capitalista para o 
cooperativismo. O objeto de estudo é a 
indústria Wallig, do Rio Grande do Sul, 
que vivenciou um declínio nos anos de 
1981 a 1983. Para evitar o fechamen-
to, os trabalhadores formaram duas 
cooperativas, uma de fundição e outra 
de mecânica, e alugaram as instala-
ções da massa falida para prosseguir 
as operações da antiga empresa. A 
apresentação do livro foi escrita por 
Paul Singer.
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O que é um autor? Revisão de 
uma genealogia
Roger Chartier

R$ 22,00

978-85-7600-285-7

2012 | 10,5 x 15 cm | 90 p.

Neste texto, o historiador Roger Chartier 
dirige-se a todos que se interessam pela 
existência simbólica do homem e por 
suas representações históricas, abor-
dada neste livro de modo particular a 
partir de sua reflexão sobre a ‘autoria’. 
Empreende aqui uma revisão da genea-
logia da ‘função autor’ no Ocidente, tal 
como concebida inicialmente por Michel 
Foucault em sua clássica conferência “O 
que é um autor?”, de modo a, por meio 
de seu comentário, ampliar-lhe o alcan-
ce e fazer-lhe enfim dizer aquilo que ali 
estaria articulado silenciosamente. Tendo 
em vista o advento, na era contem-
porânea, de uma nova tecnologia de 
produção, circulação e recepção eletrô-
nica de textos, o tema em questão não 
poderia ser mais apropriado. Trata-se, 
portanto, de um texto incontornável para 
profissionais de Ciências Humanas, em 
geral, e para todos os pesquisadores 
interessados pelas mutações nos modos 
de constituição e interpretação dos tex-
tos e dos homens, em diferentes tempos 
e lugares de sua história.

Ordem pública e segurança 
individual: política e polícia no 
sertão de Pernambuco
Jorge Mattar Villela

R$ 22,00

978-85-7600-235-2

2011 | 14 x 21 cm | 136 p.

Este livro pretende mostrar, com base 
em material de arquivo cuja circunscri-
ção histórica é a Primeira República, 
os modos de combate ao banditismo 
do sertão de Pernambuco. Demonstra 
o modo como as reflexões de políticos, 
juristas e policiais alocaram o sertão 
como uma região caracterizada pelo 
atraso, pela ignorância e que deveria 
ter como alvo um projeto simultanea-
mente civilizatório e repressivo. Além 
disso, a documentação aponta diferen-
tes ações e preocupações políticas e 
policiais segundo uma clivagem essen-
cial para a época: a ordem pública e 
a segurança individual.

Outras sociologias do trabalho: 
flexibilidades, emoções e 
mobilidades
Jacob Carlos Lima (Org.)

R$ 48,00

978-85-7600-324-3

2013 | 16 x 23 cm | 357 p.

Esta coletânea discute as mobilidades do 
trabalho num contexto de flexibilidade 
da produção e de utilização da força 
de trabalho. Estas mobilidades estão 
presentes de forma objetiva e subjetiva 
na utilização do tempo, do espaço e 
das emoções no trabalho. Temas como a 
instabilidade, as (faltas de) perspectivas 
de futuro, os deslocamentos espaciais e 
temporais, os novos espaços produtivos, 
as carreiras possíveis, a mobilização das 
emoções e os significados atribuídos ao 
trabalho se constituem em objetos das 
pesquisas aqui apresentadas, borrando 
as fronteiras entre mundos do trabalho e 
mundos da vida.
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Páginas latino-americanas: 
resenhas literárias (2009-
2015)
Wilson Alves-Bezerra

R$ 46,90

978-85-7600-439-4

2017 | 15 x 21 cm | 256 p.

A literatura latino-americana é um espa-
ço peculiar de investimento estético, po-
lítico e identitário em questões centrais 
para os países desse continente, ou 
melhor, desse lugar plural, geográfica 
e culturalmente cheio de afinidades e 
diferenças internas. Às literaturas latino-
-americanas dedicam-se os textos aqui 
reunidos, todos escritos a partir de livros 
ou de alguma circunstância específica, 
o que os leva a tocar o panorâmico a 
partir do particular. E é justamente um 
vasto panorama da literatura feita do 
Uruguai ao México, passando pelo Bra-
sil, que nos apresenta Wilson Alves-Be-
zerra ao reunir, neste livro, as resenhas 
literárias que escreveu para alguns 
dos principais veículos brasileiros de 
comunicação de massa, entre 2009 e 
2015. Páginas latino-americanas é uma 
viva conversa com ótimos interlocutores, 
desde a tradição de Quiroga, Borges, 
García Márquez etc., até a contempo-
raneidade de autores que enfrentam o 
desafio de escrever hoje.

Palácio e a caserna: a 
dinâmica militar das crises 
políticas na ditadura, O
João Roberto Martins Filho

Esgotado

85-85173-02-5

1996 | 14 x 21 cm | 204 p.

Este livro procura soprar a poeira que 
cobriu um aspecto-chave do regime 
militar: os processos de luta interna nas 
Forças Armadas. O leitor encontrará 
um estudo detalhado da dinâmica das 
crises políticas do regime ditatorial 
nos anos de sua implantação (1964-
1969).

Pão, terra e liberdade: 
memória do movimento 
comunista de 1935
Marly Vianna (Org.)

R$ 40,00

85-7009-018-8

1995 | 20,5 x 20,5 cm | 586 p.

Organizando alguns documentos de 
forma temática e mantendo para cada 
tema uma cronologia, Marly Vianna 
realizou um trabalho que agradará não 
apenas à comunidade acadêmica, em 
especial, aos estudiosos do comunismo, 
como também aos interessados em ler 
cartas, notícias, textos panfletários e le-
tras de músicas produzidas por homens 
e mulheres que há 60 anos lutaram por 
pão, terra e liberdade.
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Para além do código digital: 
o lugar do jornalismo em um 
mundo interconectado
Carlos Sandano

R$ 38,00

978-85-7600-422-6

2015 | 16 x 23 cm | 190 p.

Este trabalho discute o status do Jor-
nalismo no mundo atual considerando 
tanto as contingências materiais quanto 
as cognitivas para efetivar mediação 
de diferentes horizontes interpretativos 
em uma sociedade globalizada e 
fragmentada. É realizada uma revisão 
de valores e virtudes intrínsecos à sua 
prática, principalmente das noções de 
autonomia, imparcialidade e neutralida-
de. Com isso, busca-se redescrever o 
Jornalismo como uma ação comunicati-
va virtuosa, realizada por mediadores 
qualificados e responsáveis, que visa 
o endossamento democrático e a afir-
mação da solidariedade nas relações 
humanas.

Paradigma indiciário e as 
modalidades de decifração nas 
Ciências Humanas, O
Leda Verdiani Tfouni, Anderson 
de Carvalho de Pereira e Nilton 
Milanez (Org.)

R$ 55,00

978-85-7600-516-2 

2018 | 16 x 23 cm | 234 p.

Quais as repercussões da discussão 
sobre a natureza interpretativa das ciên-
cias? Ao retomar o valor do paradigma 
indiciário como eixo norteador – por 
ser marco decisivo da constituição das 
Ciências Humanas ao final do século 
XIX –, este livro aborda a problemática 
de uma postura interpretativa, em que 
as condições de leitura são opacas à 
decifração, lançando o pesquisador 
no dilema entre o geral e o particular, 
entre o oculto e a ilusão da observação 
pela consciência.

Parentes, vítimas, sujeitos: 
perspectivas antropológicas 
sobre relações entre humanos 
e animais
Ciméa Barbato Bevilaqua e Felipe 
Ferreira Vander Velden (Org.)

R$ 49,00

978-85-7600-429-5

2016 | 16 x 23 cm | 446 p.

Do impressionante fenômeno pet que 
tem caracterizado a vida urbana 
às cada vez maiores preocupações 
trazidas pelo impacto dos estilos de 
vida contemporâneos à biodiversidade, 
passando pela imensidão dos negócios 
envolvendo a pecuária e as polêmicas 
relacionadas ao consumo de carne, as 
relações entre seres humanos e animais 
ganham cada vez mais espaço na 
antropologia brasileira. Esta coletânea 
– a primeira do gênero no país – reúne 
instigantes trabalhos de pesquisadores 
que vêm abordando múltiplas formas 
como coletivos humanos e animais se 
encontram e se conectam em cenários 
rurais e urbanos. 
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Parque de Alta Tecnologia de 
São Carlos, O
Paolo Nosella e Ester Buffa

R$ 28,75

85-7600-005-9

2003 | 16 x 23 cm | 163 p.

A obra nasceu da preocupação com a 
dicotomia existente no mundo contem-
porâneo entre o pensamento humanista 
e o tecnológico. O livro visa apresentar 
o Parque Tecnológico de São Carlos 
enquanto instituição que pretende con-
jugar os objetivos da universidade aos 
da empresa, favorecendo o encontro de 
pesquisadores e empresários. A primei-
ra parte da obra narra como surgiu e 
se concretizou a Fundação ParqTec em 
São Carlos, enquanto a segunda apre-
senta oito significativos depoimentos de 
pessoas ligadas ao Parque.

Partido dos Trabalhadores e a 
política brasileira (1980-2006):  
uma história revisitada, O
Vitor Amorim de Angelo e Marco 
Antonio Villa (Org.)

R$ 32,00

978-85-7600-152-2

2009 | 16 x 23 cm | 275 p.

Considerado no início dos anos 1980 
uma inovação na política brasileira, o 
Partido dos Trabalhadores (PT) é hoje, 
às vésperas de completar trinta anos de 
fundação, uma das mais importantes 
legendas do país. As mudanças no 
modelo organizativo petista, a atuação 
de suas correntes internas, a relação do 
partido com o Estado e a sociedade 
civil, as propostas implementadas pela 
legenda em suas administrações, sua 
atividade na Câmara dos Deputados, 
as campanhas presidenciais das quais 
o PT participou e as transformações 
político-ideológicas da legenda são 
algumas questões debatidas neste livro.

Pedaços da guerra espanhola: 
seis histórias de vida 
tobarrenhas
Dante Marcello Claramonte Gallian

R$ 32,00

978-85-7600-244-4

2011 | 14 x 21 cm | 188 p.

Fruto de uma pesquisa realizada em 
1989, este livro recria fragmentos da 
memória da Guerra Civil Espanhola 
a partir de relatos colhidos através da 
abordagem da história oral de vida. 
São seis relatos de pessoas, homens 
e mulheres, partidários de ambos os 
lados do conflito, oriundos de uma 
mesma cidade de Castilla la Mancha, 
Tobarra, onde emergem suas experiên-
cias de batalhas, dificuldades, exílio e 
superação.
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Percepção ambiental: a 
experiência brasileira – 
2a edição
Vicente del Rio e Lívia de Oliveira 
(Org.)

Esgotado

85-85445-42-4

1999 | 16 x 23 cm | 265 p.

Esta obra trata da questão da per-
cepção do meio ambiente, natural e 
construído, por meio de uma coletânea 
de treze artigos inéditos, escritos por 
pesquisadores brasileiros de diversas 
disciplinas, como arquitetura, urbanis-
mo, geografia, psicologia, literatura e 
estudos sociais.

Pensamento negro em 
educação no Brasil: expressões 
do movimento negro, O
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 
e Lucia Maria de Assunção Barbosa 
(Org.)

R$ 20,00

85-85173-22-x

1997 | 14 x 21 cm | 104 p.

Este livro aborda aspectos do racismo 
na educação brasileira, sua infiltração 
em todas as regiões do país, com 
sérias consequências à identidade dos 
descendentes de africanos, analisando 
como esses fatos favorecem os altos 
índices de evasão escolar.

Persistência do aviamento: 
colonialismo e história 
indígena no Noroeste 
Amazônico, A
Márcio Meira

R$ 72,00

978-85-906962-4-7 

2018 | 16 x 23 cm | 479 p.

O livro analisa o processo de coloni-
zação do Noroeste Amazônico desde 
a sua gênese, centrado no chamado 
sistema de aviamento, um dos fato-
res estruturantes da sociologia dessa 
região. Tal sistema é caracterizado por 
trocas comerciais assimétricas basea-
das no escambo a crédito, estabelecen-
do uma relação de dívida e uma rede 
hierárquica de dominação entre patrões 
e fregueses. Os indígenas impactados 
pela persistência do aviamento, enten-
dido como condição colonial, lograram 
atuar no tempo longo, nas margens do 
regime de violências, renovando seu 
antigo sistema social fluido e aberto. 
Em uma abordagem metodológica 
interdisciplinar do processo colonial, 
esta obra estabelece um diálogo entre 
história e memória. 
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Pesquisa-ação e projeto 
cooperativo na perspectiva de 
Henri Desroche
Michel Thiollent (Org.)

R$ 38,00

85-7600-076-8

2003 | 16 x 23 cm | 240 p.

Henri Desroche, sociólogo francês, dei-
xou uma importante obra em Sociolo-
gia das religiões e do cooperativismo. 
Foi grande idealizador da pesquisa-
-ação e da educação permanente. 
Centrada nos temas da pesquisa-ação 
e do projeto cooperativo, esta coletâ-
nea reúne traduções de textos de Henri 
Desroche e de vários outros autores 
(Colin, Morin, Franco, Vandernotte, 
Koulytchizky). 

Pesquisa alienada e ensino 
alienante: o equívoco da 
extensão universitária
Silvio Paulo Botomé

Esgotado 

85-326-1667-4

1996 | 16 x 23 cm | 243 p.

Este trabalho faz uma análise do 
conceito de extensão ao longo da 
experiência universitária no Brasil e 
permite indicar decorrências para a 
estruturação e para a administração 
das universidades.

Pesquisa como artesanato 
intelectual: considerações sobre 
método e bom senso, A
Linda M. P. Gondim e Jacob Carlos 
Lima

R$ 19,00

978-85-7600-084-6

2006 | 10,5 x15,5 cm | 88 p.

Distante das receitas ou dos tratados 
epistemológicos, a presente obra 
enfrenta o “fazer sociologia” a partir de 
um recorte preciso: o início do processo 
de pesquisa. Tem-se como pressuposto o 
fato de que a realização de um projeto e 
o planejamento de uma investigação são 
tarefas que exigem dedicação, disciplina 
e boa vontade, mais do que o domínio 
de profundos conhecimentos filosóficos 
ou de complicadas técnicas de levanta-
mento de dados. 
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Pesquisas-ações: ciências, 
desenvolvimento e democracia
Khalid el Andaloussi

R$ 37,00

85-7600-021-0

2004 | 16 x 23 cm | 192 p.

A pesquisa-ação não é uma simples téc-
nica nem um método de investigação 
de campo. Também não é uma simples 
prática de coleta de dados para a pes-
quisa. Este livro é uma reflexão sobre 
uma longa prática de pesquisa-ação 
conduzida nas instituições pré-escolares 
dos bairros desfavorecidos, em cola-
boração com pesquisadores e educa-
dores e em parceria com tomadores 
de decisão em matéria de infância no 
Marrocos.

Pesquisa em Educação no 
Brasil: balanços e perspectivas
Marisa Bittar, Carlos Roberto 
Massao Hayashi, Rosa Maria 
Moraes A. de Oliveira e Amarilio 
Ferreira Jr. (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-279-6

2012 | 14 x 21 cm | 221 p.

Este livro reúne textos de conferências 
apresentadas no IX Encontro Regional 
de Pesquisa em Educação – anped-Su-
deste – realizado na Universidade Fe-
deral de São Carlos em julho de 2009, 
cujo tema foi “Pesquisa em Educação 
no Brasil: balanço do século XX e desa-
fios para o século XXI”. Considerando 
como marco as pesquisas iniciadas na 
década de 1930 no âmbito do inep, a 
instituição dos Programas de Pós-Gradu-
ação, em 1965, bem como tendências 
teóricas e contextos políticos distintos 
que influenciaram essa produção, o 
livro apresenta balanços e indica pers-
pectivas para a pesquisa em Educação 
no Brasil, privilegiando duas áreas 
específicas: os Fundamentos da Educa-
ção e a Formação de Professores.

Poeta do lá, O
Wilton José Marques

R$ 32,00

978-85-7600-375-5

2014 | 14 x 21 cm | 152 p.

O surgimento literário do poeta Antônio 
Gonçalves Dias foi um acontecimen-
to decisivo para a consolidação da 
literatura brasileira. Assumindo, num 
espaço temporal relativamente curto, 
importância canônica, seu projeto 
poético não apenas conferiu ao nosso 
romantismo um aspecto inovador, 
sobretudo ao dotar a poesia local de 
originalidade tanto na resolução do 
problema da nacionalidade literária 
quanto na expressão do sentimento 
romântico em si, como também fundou 
uma tradição poética própria. Nesse 
sentido, o presente livro procura, por 
um lado, discutir algumas de suas pre-
ocupações temáticas através da leitura 
de quatro poemas (“Canção do exílio”, 
“O canto do guerreiro”, “O canto 
do Piaga” e “O vate”), e, por outro, 
explicitar os diálogos literários que sua 
obra trava com Alexandre Herculano, 
Machado de Assis e Carlos Drummond 
de Andrade.
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Polidocência na educação a 
distância: múltiplos enfoques – 
2a edição
Daniel Mill, Luis Roberto de 
Camargo Ribeiro e Marcia 
Rozenfeld Gomes de Oliveira 
(Org.)

R$ 34,00

978-85-7600-345-8

2014 | 16 x 23 cm | 200 p.

A tese do livro gira em torno do seguin-
te questionamento: quem é o docente 
da educação a distância? O trabalho 
docente na educação a distância (EaD) 
é extremamente fragmentado e cada 
parte das atividades que compõem 
o trabalho docente virtual é atribuída 
a um trabalhador diferente, ou a um 
grupo deles. A esse conjunto articulado 
de trabalhadores, necessário para a 
realização das atividades de ensino-
-aprendizagem na EaD, denominamos 
de polidocência. O conceito de polido-
cência traz consigo algumas implica-
ções e também pode ser observado de 
perspectivas distintas.

Política de pós-graduação: 
um estudo da participação da 
comunidade científica
Elionora Maria Cavalcanti de 
Barros

R$ 27,00

85-85173-30-0

1998 | 15 x 22 cm | 269 p.

A reconstituição dos marcos históricos 
da política de pós-graduação no Brasil, 
enfocando o período entre 1975 e 
1990, é o tema deste livro, verdadeiro 
tributo a uma instituição histórica: a 
capeS. 

Política externa e o poder 
legislativo no Brasil pós-
-Redemocratização
Simone Diniz (Org.)

R$ 38,00

978-85-7600-351-9

2014 | 14 x 21 cm | 201 p.

Os textos reunidos na coletânea refle-
tem um esforço para mapear a atuação 
de deputados federais e senadores na 
deliberação de proposições legislativas 
relativas à política externa. O argumen-
to central que perpassa todos os artigos 
é que o comportamento do Legislativo 
Federal, em relação aos temas abor-
dados na coletânea – apreciação dos 
atos internacionais no período pós-re-
democratização, análise dos acordos 
na área de ilícitos, a Constituição 
brasileira e a internalização dos atos 
de direitos humanos, o minUSTaH, as 
mudanças climáticas e ajuda externa –, 
é de delegação, e não de omissão. Há 
indícios de participação e atenção por 
parte dos congressistas em uma área 
temática – a política externa –, em que 
aparentemente sua participação seria 
significativamente restrita.
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Políticas migratórias: América 
Latina, Brasil e brasileiros no 
exterior
Teresa Sales e Maria do Rosário R. 
Salles (Org.)

R$ 25,00

85-85173-86-6

2002 | 16 x 23 cm | 198 p.

Esta obra discute questões relevantes 
da política migratória brasileira, assim 
como dos países que atualmente 
recebem migrantes brasileiros. Este 
livro resultou do Seminário Internacional 
“Políticas Migratórias”, que teve por 
objetivo discutir políticas migratórias 
brasileiras do passado e da atualidade, 
a situação e as políticas recentes da mi-
gração internacional na América Latina 
e as políticas de alguns dos principais 
países receptores de imigrantes brasilei-
ros, como EUA, Japão e Portugal.

Políticas de autoria
Ana Silvia Couto de Abreu

R$ 25,00

978-85-7600-303-8

2013 | 14 x 21 cm | 155 p.

Políticas de autoria, em uma sociedade 
marcada pelo digital, é a temática 
deste livro, dedicado a tratar das con-
dições de produção no espaço digital, 
dos embates por um maior equilíbrio en-
tre proteção ao autor e possibilidades 
de acesso da sociedade a bens cultu-
rais, das condições atuais de reprogra-
fia de obras, bem como das questões 
relacionadas a uma política linguística 
no Brasil. Ao se pensar a questão da 
autoria, procura-se compreender algu-
mas dimensões do processo de autoria 
no campo educacional, levando-se em 
consideração conceitos como filiação, 
autoria, interdisciplinaridade, arquivo e 
tecnologia.

Por escrito: lições e relatos do 
mundo luso-brasileiro
Jean Marcel Carvalho França e 
Milena da Silveira Pereira (Org.)

R$ 45,00

978-85-7600-498-1

2018 | 16 x 23 cm | 228 p.

Por escrito: lições e relatos do mundo 
luso-brasileiro é a primeira coletânea 
de ensaios resultante das discussões e 
pesquisas levadas a cabo no interior do 
grupo Escritos sobre os novos mundos. 
A proposta da coletânea foi reunir pes-
quisadores diversos que, interrogando 
um amplo universo temático e temporal 
(séculos XIV e XIX), buscaram responder, 
cada um a seu modo, uma questão 
cara ao grupo, a saber: tendo em vista 
um conjunto determinado de documen-
tos, isto é, um discurso articulado com 
pretensão à verdade, o que se pode 
extrair daí no que tange à construção 
de padrões de conduta? Os participan-
tes deram respostas criativas e múlti-
plas a tão abrangente interrogação, 
respostas que convidamos os leitores a 
conhecerem. 
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Povos indígenas em São Paulo: 
novos olhares
Amanda Cristina Danaga e 
Edmundo Antonio Peggion (Org.)

R$ 44,00

978-85-7600-435-6

2016 | 16 x 23 cm | 310 p.

Esta obra reúne artigos de diversos pes-
quisadores que se dedicam aos estudos 
dos povos indígenas no estado de São 
Paulo. Os artigos trazem reflexões que 
tentam articular os estudos etnográficos 
com o debate acadêmico atual e ao 
mesmo tempo mostrar como os povos 
que habitam São Paulo resistiram e ain-
da resistem na defesa de seus direitos e 
de seus modos de vida. São textos que 
carregam relatos de experiências recen-
tes e de modos de organização e luta 
pela terra. A tentativa é mostrar que os 
povos indígenas no estado são atuais, 
vivem na contemporaneidade e podem 
contribuir com nosso presente, mostran-
do que há certos valores e perspectivas 
que resistem a todo tipo de pressão.

Presenças de Foucault na 
Análise do discurso
Carlos Piovezani, Luzmara Curcino 
e Vanice Sargentini (Org.)

R$ 31,00

978-85-7600-385-4

2014 | 14 x 21 cm | 207 p.

Os homens falam cotidiana e ininter-
ruptamente, mas Foucault nos ensinou 
que há uma raridade em seu dizer, pois 
existe um descompasso entre tudo o que 
poderíamos enunciar e aquilo que é 
efetivamente dito numa sociedade. Ao 
lado dessa diferença, reside outra, que 
consiste nas distinções entre as falas 
mais ou menos efêmeras ou duráveis. 
Em Presenças de Foucault na Análise do 
discurso, o leitor encontrará uma consis-
tente série de textos que desenvolvem 
esses e outros fecundos postulados do 
filósofo francês, examinando o funciona-
mento e as transformações da autoria, a 
produção contemporânea das subje-
tividades e as relações entre mídia, 
política e discurso em nossos tempos. A 
potência e a produtividade heurísticas 
já demonstradas pela Análise do discur-
so intensificam-se significativamente, ao 
expandir as incontornáveis contribuições 
do pensamento de Foucault às reflexões 
sobre os constantes poderes e perigos 
contidos no trivial e raro ato de falar.

Processos educativos em 
práticas sociais: pesquisas em 
educação
Maria Waldenez de Oliveira e 
Fabiana Rodrigues de Sousa (Org.)

R$ 42,00

978-85-7600-349-6

2014 | 16 x 23 cm | 272 p.

O mérito maior deste livro Proces-
sos educativos em práticas sociais: 
pesquisas em educação são dois, na 
verdade. O primeiro está em que ele 
foge de ser mais um “manual de como 
se faz”. O segundo é que, bem além 
de um outro “livro sobre a pesquisa”, 
ele ousa ser uma coletânea de ideias 
e experiências entre pesquisas. e 
mais, entre diferentes dimensões de 
interações entre a construção do saber 
através da pesquisa e outras várias in-
terações. Este é um livro que ousa fazer 
com que o enlace educação-pesquisa 
atravesse tantos e tão aparentemente 
distanciados territórios.



102

Profissões republicanas: 
experiências brasileiras no 
profissionalismo
Maria da Gloria Bonelli e 
Wellington Luiz Siqueira (Org.)

R$ 39,00

978-85-7600-430-1

2016 | 16 x 23 cm | 234 p.

O livro Profissões republicanas: 
experiências brasileiras no profissiona-
lismo reúne trabalhos produzidos por 
nove membros do grupo de pesquisa 
Sociologia das Profissões, sintetizan-
do vinte anos de contribuição a esta 
temática. Os capítulos buscam analisar 
as transformações pelas quais as profis-
sões têm passado no Brasil, seja pelos 
caminhos da profissionalização e do 
profissionalismo, seja pelas mudanças 
no corpo profissional. São enfocados 
os médicos, as jornalistas e os jornalis-
tas, a prática privada da advocacia, 
a participação das mulheres e dos 
advogados negros; os delegados e as 
delegadas de Polícia Federal e os(as) 
especialistas em conselhos afetivos.

Processos formativos da 
docência: conteúdos e práticas
Maria da Graça Nicoletti 
Mizukami e Aline M. de M. R. 
Reali (Org.)

R$ 40,00

85-7600-041-5

2005 | 16 x 23 cm | 330 p.

Centralizando a discussão nos proces-
sos formativos e nas práticas pedagó-
gicas de professores das séries iniciais 
do ensino fundamental, destacam-se 
as seguintes temáticas: geometria na 
sala de aula, conhecimento matemático 
escolar, saberes e experiências relacio-
nados à introdução de novas tecno-
logias no universo escolar, narrativas 
e casos de ensino como ferramentas 
formativas e investigativas, concepções 
de professoras sobre ensino de língua, 
base de conhecimento para as séries 
iniciais, especificidades do início da 
carreira docente e contribuições de 
pesquisas colaborativas que envolvem 
universidade e escola para compreen-
são de processos de aprendizagem da 
docência.

Profissionalismo e política 
no mundo do direito: as 
relações dos advogados, 
desembargadores, 
procuradores de justiça e 
delegados de polícia com o 
Estado
Maria da Gloria Bonelli

R$ 32,00

85-85173-89-0

2002 | 14 x 21 cm | 303 p.

A obra resulta de um plano de pesqui-
sas sobre as relações entre o mundo 
profissional do Direito e o Estado no 
Brasil. A partir de uma perspectiva his-
tórica, enfoca o processo de profissio-
nalização de advogados, magistrados, 
promotores públicos e delegados da 
polícia civil em suas interações com 
as agências de Estado e do poder 
político. 
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Profissionalismo, gênero 
e diferença nas carreiras 
jurídicas
Maria da Gloria Bonelli

R$ 28,00

978-85-7600-316-8

2013 | 14 x 21 cm | 139 p.

O livro investiga as relações entre 
profissões jurídicas e o ingresso de 
mulheres e da homoafetividade nas car-
reiras públicas e na advocacia privada 
em São Paulo. O ponto de partida é o 
impacto do profissionalismo sobre essas 
diferenças e vice-versa, como o gênero 
e a sexualidade refletem no ideário 
dominante no mundo do Direito. A pes-
quisa aborda a advocacia paulista, em 
especial as sociedades de advogados, 
a magistratura do Tribunal de Justiça de 
São Paulo e do Tribunal Regional Fede-
ral – 3a Região, o Ministério Público de 
São Paulo e o Ministério Público Fede-
ral, a Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo e a Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo.

Profissionalismo médico 
paulista e reforma na saúde 
adhemarista
Fabio de Oliveira Almeida

R$ 28,00

978-85-7600-309-0

2013 | 14 x 21 cm | 164 p.

Este livro é um sério esforço intelectual 
que procura avançar o conhecimento 
sociológico a respeito dos grupos pro-
fissionais no Brasil em um contexto po-
lítico pouco investigado pela literatura 
especializada, ou seja, o período do 
populismo. A partir de um diálogo entre 
Sociologia das Profissões e teoria do 
populismo brasileiro, o trabalho investi-
ga uma intrincada e ambivalente trama 
de relações entre interesses concretos, 
organizações profissionais e estatais, 
bem como elementos ideológicos, que 
conectaram o profissionalismo médico 
paulista à reforma sanitária realizada 
no segundo governo populista de Adhe-
mar de Barros em São Paulo.

Profissionalização dos 
deficientes mentais, A
Celso Goyos

Esgotado

85-85173-01-7

1995 | 14 x 21 cm | 128 p.

Este livro é dedicado a profissionais, 
estudantes e pesquisadores da área de 
educação especial, assim como a pais 
de indivíduos portadores de deficiência 
mental e demais pessoas interessadas 
na questão.
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Programa de Pós-Graduação 
em Educação Especial: 25 anos 
construindo conhecimento – 
resumos de teses e dissertações
Maria Amélia Almeida, Enicéia 
Gonçalves Mendes e Lúcia 
Cavalcanti de Albuquerque 
Williams (Org.)

R$ 30,00

85-7600-033-4

2004 | 16 x 23 cm | 236 p.

Como parte das comemorações dos 
25 anos do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Especial (PPGEEs) da 
UFSCar, esta obra apresenta resumos 
das teses e dissertações defendidas, 
objetivando divulgar o trabalho ino-
vador e abrangente desenvolvido por 
alunos e professores. Ao longo desse 
um quarto de século, o programa tem 
buscado contribuir para a superação 
de uma Educação Especial equivoca-
da, a qual responsabiliza o aluno com 
necessidades educacionais especiais 
ou o seu meio próximo por suas dificul-
dades de aprendizagem e adaptação 
ao meio social, exercendo uma função 
segregadora e atuando contra os 
ideais de inclusão e integração social 
de portadores de deficiências e contra 
a garantia de sua plena cidadania.

Profissões jurídicas, 
identidades e imagem pública
Maria da Gloria Bonelli, Fabiana 
Luci de Oliveira e Rennê Martins

R$ 24,00

85-7600-077-6

2006 | 14 x 21 cm | 179 p.

Nesta obra, as autoras abordam a 
questão das identidades profissionais 
na contemporaneidade, por meio do 
estudo da visibilidade dos advogados, 
magistrados, ministros do STF, promoto-
res e delegados de polícia na grande 
imprensa e em periódicos jurídicos. 
Oferece-se uma contribuição aos 
interessados em conhecer o mundo do 
Direito sob a perspectiva da Sociologia 
das profissões, que destaca o impac-
to do profissionalismo nas carreiras 
jurídicas e investiga a flexibilização dos 
processos de identificação profissional.

Psicoterapias de orientação 
psicanalítica: elementos centrais 
e aplicações diferenciadas
Rodrigo Sanches Peres e Cássia 
Regina Rodrigues Varga (Org.)

R$ 28,00

978-85-7600-338-0

2013 | 14 x 21 cm | 186 p.

Este livro aborda didaticamente 
alguns elementos centrais do processo 
psicoterapêutico nas psicoterapias de 
orientação psicanalítica, tais como 
focalização, transferência e contratrans-
ferência, enfatizando o atendimento 
individual de adultos. Além disso, apre-
senta um mapeamento panorâmico das 
principais aplicações clínicas diferen-
ciadas das psicoterapias de orientação 
psicanalítica, de modo que contempla 
também o atendimento de crianças, 
casais, famílias e grupos. Trata-se, por-
tanto, de uma obra indicada tanto para 
estudantes quanto para profissionais de 
saúde mental que buscam uma leitura 
introdutória a respeito do assunto.
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Quanta ciência há no ensino 
de ciências
Antonio Carlos Pavão e Denise de 
Freitas (Org.)

R$ 55,00

978-85-7600-121-8

2008 | 16 x 23 cm | 332 p.

Este livro inscreve-se no âmbito das 
temáticas atuais sobre ensino de Ciên-
cia, livro didático e prática docente. 
É resultado de um esforço coletivo de 
professores e pesquisadores de várias 
áreas de conhecimentos – Física, Quí-
mica, Biologia, entre outras –, de vários 
estados brasileiros: Ceará, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e Distrito Federal, que fizeram parte do 
processo de avaliação do Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD 
(2005). 

Raízes da intolerância
João Angelo Fantini (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-382-3

2014 | 14 x 21 cm | 145 p.

Intolerância é o tema mais discutido 
nos últimos anos em todo o mundo, 
causa de violência entre vizinhos e na-
ções. As ações governamentais mudam 
ao sabor dos governos, ora pregando 
tolerância, ora expulsando os “estra-
nhos”. Mas realmente entendemos as 
raízes deste processo? Por que razão 
ele acontece não apenas entre povos 
diferentes, etnias ou religiões, mas 
pode ocorrer entre você e seu vizinho? 
Como construímos estas diferenças que 
podem se tornar mortais? São estas 
questões que este livro se propõe a 
responder ao abordar uma extensa 
gama de processos de intolerância 
para ajudar o leitor a pensar como eles 
podem ser intercambiáveis.

Redes de poder & territórios 
produtivos
Luiz Fernando Paulillo

R$ 30,00

85-86552-09-7

2000 | 16 x 23 cm | 200 p.

O objeto em análise na obra é o 
território citrícola brasileiro, com suas 
relações agroindustriais de compra e 
venda e de recursos de poder. Deta-
lhando temas como políticas públicas, 
a atuação de grupos nas redes de 
relações estratégicas e a presença do 
Estado nos ambientes institucionais mais 
recentes, as conclusões do autor servem 
de guia para uma linha de pesquisa 
que procura reintroduzir os elementos 
locais na determinação das políticas 
públicas. 
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Redes e sociologia econômica
Ana Cristina Braga Martes (Org.)

R$ 59,00

978-85-7600-148-5

2009 | 17 x 24 cm | 335 p.

Redes sociais e sociologia econômica 
são duas abordagens que se encontram 
em franca expansão e reconhecimento 
acadêmico. Ambas podem ser utiliza-
das para se compreenderem inúmeros 
fenômenos contemporâneos nas áreas 
de Administração Pública e Privada, 
Economia, Antropologia, Ciência 
Política e Sociologia. O livro pretende 
contribuir para que os sociólogos voltem 
a se debruçar sobre os fenômenos 
centrais da vida econômica, tais como 
a construção social dos mercados, o im-
pacto das normas e instituições sobre os 
agentes, as representações, crenças e 
valores que propiciam a cooperação ou 
a competição, a criação e o desenvolvi-
mento de várias formas de capital. 

Redes de cooperação em 
creches: sete histórias sobre a 
integralidade do cuidado na 
infância e intersetorialidade em 
ação
Claudia Maria Simões Martinez e 
Carla Regina Silva (Org.)

R$ 29,00

978-85-7600-506-3

2018 | 14 x 21 cm | 135 p. 

Este livro nasce do desejo de divulgar 
as boas práticas em creches presentes 
no estado de São Paulo. As boas práti-
cas foram entendidas nesta obra como 
as que promovem ações intersetoriais 
para a atenção integral à criança, 
numa perspectiva de trabalho em redes 
de colaboração. Os dados foram 
gerados a partir de uma pesquisa finan-
ciada pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (FapeSp) e 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 
(FMCSV). Os temas principais abor-
dados giram em torno da creche, da 
promoção do desenvolvimento infantil 
e da intersetorialidade. Esta obra é 
destinada aos gestores e dirigentes de 
estabelecimentos de educação infantil, 
aos professores e estudantes.

Reestruturação agroindustrial: 
políticas públicas e segurança 
alimentar regional
Luiz Fernando Paulillo e Francisco 
Alves (Org.)

R$ 44,00

978-85-85173-78-4

2002 | 16 x 23 cm | 350 p.

A complexidade que toma a produção 
agroindustrial no mundo e seus impac-
tos na segurança alimentar de países 
não desenvolvidos, como é o caso do 
Brasil, é o principal problema aborda-
do nesta obra. Porém, a maior novi-
dade deste trabalho é a abordagem 
em âmbito regional: estão reunidas 
análises criteriosas sobre a reestrutura-
ção agroalimentar na macrorregião de 
Ribeirão Preto, interior do estado de 
São Paulo.
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Reflexões em torno da 
abordagem multirreferencial
Joaquim Gonçalves Barbosa (Org.)

Esgotado

85-85173-32-7

1998 | 14 x 21 cm | 126 p.

Constitui-se como um debate sobre o 
conceito da multirreferencialidade, pau-
tado por pesquisadores de várias uni-
versidades brasileiras, comprometidos 
com a educação e com a construção 
de um país minimamente integrado à 
dinâmica sociocultural do novo século. 

Remexer anotações: o trabalho 
de um arguidor antropólogo
Luiz Henrique de Toledo

R$ 42,00

978-85-906962-9-2

2019 | 16 x 23 cm | 227 p.

Este é um compêndio de arguições 
que revela parte do trabalho de um 
docente arguidor antropólogo ao 
examinar dissertações e teses universi-
tárias. A arguição, peça argumentativa 
de avaliação final de uma pesquisa 
e que faz parte do métier acadêmico 
de aferição meritocrática, pode ser 
considerada a primeira interlocução 
pública que uma dissertação ou tese de 
doutorado recebe, cujos resultados na 
forma de debate coletivo em torno da 
feitura dos trabalhos, métodos utiliza-
dos, teorias discutidas, escopo empírico 
avaliado, geralmente ficam confinados 
ao momento ritual da defesa, cujo 
investimento da parte do arguidor na 
leitura crítica não é de menor importân-
cia dentro do processo de formação de 
novos pesquisadores e futuros docentes.

Revolução dos gerentes 
brasileiros, A
Roberto Grün

Esgotado 

1995 | 14 x 21 cm | 138 p.

Esta obra mostra como os gerentes 
brasileiros, esses novos atores da vida 
econômica, construíram um espaço 
privilegiado na sociedade brasileira 
dos últimos 25 anos. O livro pretende 
mostrar como esse processo aconteceu 
e analisar suas consequências, as quais 
afetam todos nós.
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Rolê pela cidade de riscos: 
leituras da piXação em São 
Paulo, Um
Alexandre Barbosa Pereira

R$ 32,00

978-85-7600-507-0

2018 | 16 x 23 cm | 191 p.

O livro apresenta o resultado de uma 
pesquisa etnográfica sobre a pixação 
em São Paulo, assim mesmo, com X, 
conforme o uso feito pelos seus prota-
gonistas como forma de diferenciá-la 
das outras pichações. Um rolê pela 
cidade de riscos traz um olhar de longo 
prazo para esta prática, refletindo 
sobre as redes que estes jovens traçam 
na cidade ao se arriscarem para deixar 
marcado, na paisagem urbana, um 
nome. Descreve, assim, as diferentes 
formas de uso do espaço urbano 
desenvolvidas a partir dessa atividade. 
A pixação em São Paulo é nesta obra 
descrita como uma prática cultural juve-
nil que tem como um de seus objetivos 
a busca por reconhecimento social.

Ruralidades, trabalho e 
meio ambiente: diálogos 
sobre sociabilidades rurais 
contemporâneas
Rodrigo Constante Martins (Org.)

R$ 38,00

978-85-7600-348-9

2014 | 16 x 23 cm | 236 p.

Desde a década de 1980, a discus-
são sobre o estatuto do mundo rural 
na contemporaneidade tem revelado 
novas possibilidades de leitura sobre 
as sociabilidades no campo. Esgota-
da a tese acerca da industrialização 
e/ou urbanização do mundo rural, 
o viés evolucionista intrínseco a tais 
abordagens cedeu espaço a uma 
multiplicidade de leituras sobre fenô-
menos cujas dinâmicas revelavam-se 
para além do então chamado mundo 
agrícola. Duas dimensões importantes 
de análise – relativas ao trabalho e à 
questão ambiental – vêm sustentando 
a disseminação de novos enfoques nos 
estudos rurais. Inscrito no debate sobre 
tais transformações, este livro reúne 
textos que versam sobre as diversidades 
de olhares e interpretações produzidas 
pelas ciências sociais acerca das rurali-
dades contemporâneas.

Sangue, identidade e verdade: 
memórias sobre o passado 
ditatorial na Argentina
Liliana Sanjurjo

R$ 60,00

978-85-7600-502-5

2018 | 16 x 23 cm | 357 p.

O livro analisa as disputas que envol-
vem a consolidação de uma memória 
pública sobre o passado ditatorial no 
espaço nacional argentino. Basean-
do-se em etnografia sobre o campo 
de ativismo dos familiares de desapa-
recidos da ditadura militar argentina, 
a obra examina como, ancorados 
nas relações de parentesco com as 
vítimas da repressão, esses familiares 
atribuem sentido às suas experiências e 
identidades, ao passo que encontram 
legitimidade social para suas deman-
das e ações políticas. De uma perspec-
tiva processual da cultura, o trabalho 
explora como noções sobre política, 
parentesco, sangue, identidade e 
verdade atravessam os embates pelas 
memórias da ditadura na Argentina. 
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Schola Mater: a antiga Escola 
Normal de São Carlos
Paolo Nosella e Ester Buffa

R$ 25,00

85-85173-13-0

2002 | 25 x 20 cm | 120 p.

A Escola Normal da República Velha 
marcou a memória brasileira. Não se 
pode esquecer, entretanto, que ela vivia 
e reproduzia o clima cultural típico de 
uma sociedade agrária pré-industrial, é 
o que mostra este livro.

Sobre casos e casamentos: 
afetos e amores através de 
penitenciárias femininas em 
São Paulo e Barcelona
Natália Corazza Padovani

R$ 32,00

978-85-7600-513-1

2018 | 16 x 23 cm | 335 p.

No livro, a autora considera a prisão 
como espaço produtivo de relações. A 
análise está ancorada numa etnografia 
que, ao longo de sua realização, se 
tornou multissituada. Preocupada em se-
guir as redes afetivas das interlocutoras 
da pesquisa, o campo etnográfico, ini-
cialmente centrado numa penitenciária 
feminina da cidade de São Paulo, foi 
incluindo outras unidades penitenciárias 
desta cidade e ainda da cidade de 
Barcelona. Tal ampliação, decorrente 
da significativa presença de espanholas 
detidas em unidades prisionais paulis-
tas, introduziu novas problemáticas da 
pesquisa articuladas com as agendas 
dos estudos sobre migrações e trânsitos 
transnacionais.

Sobreviver na adversidade: 
mercados e formas de vida
Daniel Veloso Hirata

R$ 45,00

978-85-7600-494-3

2018 | 16 x 23 cm | 258 p.

O livro é um estudo das relações 
entre as formas do controle social e os 
ilegalismos populares através de uma 
pesquisa etnográfica desenvolvida em 
um bairro da periferia de São Paulo. 
De um lado, a tentativa é perspecti-
var alguns espaços de incidência do 
controle social, suas redes econômicas 
e políticas a partir de três postos de 
observação: uma pequena birosca, 
uma linha de transporte clandestino 
e um ponto de venda de drogas; de 
outro lado, procurou-se compreender as 
condutas que se constroem nestes pon-
tos de inscrição dos mercados urbanos 
informais, ilegais e ilícitos, sua correlati-
va exposição ao perigo de morte. Nos 
cruzamentos entre a incidência dessas 
mecânicas do poder, as tramas dos 
ilegalismos populares e suas condutas 
correspondentes, talvez seja possível 
entender algumas das dinâmicas deste 
mundo social que se produz entre o 
informal, ilegal e ilícito, também a vida 
e a morte. 
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Só palavras compostas: 
manual de consulta e auto-
-aprendizagem
Maria Tereza de Queiroz Piacentini

R$ 24,00

85-85173-46-7

2000 | 14 x 21 cm | 180 p.

“Recém-chegados anteontem, os 
mal-afamados fora-da-lei contra-atacam 
a sangue frio”. Palavras compostas 
são um problema para quem almeja 
uma ortografia correta. Ao esmiuçar as 
regras de formação das palavras com-
postas, de modo lúcido, pragmático e 
cativante, o livro se revela utilíssimo a 
todos aqueles que prezam redigir com 
correção. 

Só vírgula: método fácil em 
vinte lições – 3a edição
Maria Tereza de Queiroz Piacentini

R$ 34,00

978-85-7600-153-9

2009 | 14 x 21 cm | 143 p.

Reúne, em linguagem acessível e 
moderna, tudo o que foi possível siste-
matizar sobre o assunto – das regras 
básicas (“não se põe vírgula entre 
sujeito e predicado”) às mais atuais, 
como a dos nomes próprios, datas e 
endereçamentos. 

Sociologia econômica e das 
finanças: um projeto em 
construção
Ana Paula Carletto Mondadore, 
Antônio José Pedroso Neto, Elaine 
da Silveira Leite, Maria Aparecida 
Chaves Jardim e Marina de Souza 
Sortore (Org.)

R$ 45,00

978-85-7600-156-0

2009 | 16 x 23 cm | 380 p.

Os textos aqui apresentados, mesmo 
que heterogêneos, têm pelo menos duas 
características marcantes: por um lado, 
seus temas, suas situações empíricas e 
suas reflexões têm como eixo comum 
a preocupação de repensar o “mundo 
econômico” considerando seus elementos 
sociais, culturais e políticos; e, por outro 
lado, desenham uma geografia bastante 
variada de posições teóricas, estratégias 
metodológicas e incorporam diversas 
abordagens e conceitos, sem a preo-
cupação formal de se enquadrar numa 
corrente teórica definida. O livro, orga-
nizado pelo grupo de pesquisa neSeFi 
(Núcleo de Sociologia Econômica e das 
Finanças), pretende divulgar estudos e 
“promover” novas reflexões para que se 
tenha um avanço no conhecimento cientí-
fico de uma sociologia econômica e das 
finanças no mundo contemporâneo.
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Sujeito contemporâneo, saúde 
e trabalho: múltiplos olhares
Rodrigo Sanches Peres, Francisco 
Hashimoto, Marcos Mariani 
Casadore e Matheus Viana Braz 
(Org.)

R$ 47,50

978-85-7600-463-9

2017 | 16 x 23 cm | 429 p.

O presente livro reúne textos que, em-
bora diversificados quanto à temática, 
extensão e fundamentação teórica, 
apresentam um denominador comum: 
abordam criticamente algumas vicissi-
tudes da atualidade e suas possíveis 
reverberações subjetivas para o sujeito 
contemporâneo no campo da saúde e 
no mundo do trabalho. Dessa forma, 
a obra é indicada a todos aqueles 
que se dedicam à pesquisa – princi-
palmente em Psicologia, mas também 
em áreas afins – sobre as relações 
indivíduo-sociedade no século XXI, ou 
então simplesmente que se interessam 
pelo assunto.

Surdocegueira: níveis e formas 
de comunicação
Rita de Cássia Silveira Cambruzzi 
e Maria da Piedade Resende da 
Costa

R$ 29,00

978-85-7600-443-1

2016 | 14 x 21 cm | 139 p.

O conteúdo do livro Surdocegueira: 
níveis e formas de comunicação funda-
mentará o processo de comunicação 
efetuado por pessoas com surdoceguei-
ra nos diferentes níveis e de diferentes 
formas, de acordo com o seu apare-
cimento, ou seja, se surdocegueira 
congênita ou adquirida. À medida que 
os níveis e formas são apresentados ao 
leitor, eles demonstram os modos como 
as pessoas com surdocegueira congê-
nita ou adquirida se manifestam. Dessa 
forma, a intervenção com as pessoas 
com surdocegueira deve ser observada 
e estimulada para que, gradativamente, 
elas possam atingir níveis mais elevados 
de comunicação, de acordo com as 
suas possibilidades.

Surdocegueira por Síndrome 
de Usher: Recursos 
pedagógicos acessíveis
Rita de Cássia Silveira Cambruzzi 
e Maria da Piedade Resende da 
Costa

R$ 29,00

978-85-7600-447-9

2016 | 14 x 21 cm | 127 p.

Este livro fundamenta a Síndrome 
de Usher como uma das causas da 
Surdocegueira e apresenta as impli-
cações da síndrome no processo de 
conhecimento. Além desses aspectos, 
enfatiza aspectos que devem ser ob-
servados, tomando-se como suporte as 
informações decorrentes da síndrome 
para o estabelecimento de um plano de 
trabalho, em sala de aula, para propor-
cionar aos alunos acesso ao processo 
de aprendizagem por meio de recursos 
pedagógicos favoráveis para a efetiva-
ção da aprendizagem.
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Temas em educação especial
Celso Goyos, Maria Amélia 
Almeida e Deisy de Souza (Org.)

Esgotado

85-85173-14-9

1996 | 21,5 x 21 cm | 580 p.

Cinquenta trabalhos que integram um 
rico painel na descrição e inovação 
das práticas institucionais destinadas às 
pessoas com deficiência, apresentados 
por pesquisadores com representativi-
dade nacional e internacional. O livro 
é uma referência básica na divulgação 
da produção científica voltada às 
necessidades educativas especiais. 

Temas em educação especial: 
avanços recentes
Enicéia Gonçalves Mendes, Maria 
Amélia Almeida e Lúcia Cavalcanti 
de Albuquerque Williams (Org.)

R$ 59,00

978-85-7600-025-9

2004 | 21 x 28 cm | 355 p.

Esta obra contém os artigos dos 
docentes e pesquisadores vinculados 
aos principais centros universitários em 
Educação Especial do Brasil. Dessa for-
ma, este livro abrange desde questões 
relativas às tendências da produção 
científica na área até às palpitantes 
discussões sobre multiculturalismo, 
diversidade e Educação Inclusiva, sem 
se desligar das temáticas ligadas à 
família, às metodologias de ensino e à 
formação de professores.

Tenho um aluno surdo, e 
agora? Introdução à Libras e 
educação de surdos
Cristina Broglia Feitosa de Lacerda 
e Lara Ferreira dos Santos (Org.)

R$ 42,00

978-85-7600-307-6

2013 | 16 x 23 cm | 254 p.

Este livro reúne textos de diversos 
autores, surdos e ouvintes, que atuam 
na área da surdez, visando possibi-
litar uma visão ampla de aspectos 
relacionados à Língua Brasileira de 
Sinais – LibraS e à educação de surdos. 
O objetivo é oferecer, além de um 
conhecimento inicial a respeito da 
educação de surdos, o aprofundamento 
teórico de questões relativas à aborda-
gem bilíngue e à LibraS, bem como dar 
subsídios para a atuação do professor 
da educação básica junto a alunos 
surdos. Busca-se, assim, compartilhar 
estas experiências por meio deste mate-
rial, pensado para futuros professores e 
para aqueles que iniciam seus conhe-
cimentos e experiências no campo da 
surdez.
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Teoria crítica e educação: a 
questão da formação cultural 
na Escola de Frankfurt
Bruno Pucci (Org.)

Esgotado

85-326-1326-8

1995 | 16 x 23 cm | 197 p.

Este livro é uma demonstração da força 
e das possibilidades do trabalho teóri-
co realizado coletivamente. É por meio 
de uma perspectiva como esta que 
podemos chegar a compreender que 
as formas culturais são também formas 
políticas, que a teoria é política, que a 
pedagogia é política. 

Teorias do comportamento e 
subjetividade na psicologia
José Antônio Damásio Abib

Esgotado

85-85173-21-1

1997 | 14 x 21 cm | 165 p.

O cerne deste livro é a questão da 
subjetividade na psicologia. Conceito 
polêmico, que só se deixa sondar 
nos contornos bem demarcados de 
tradições psicológicas. Sendo assim, 
este livro também representa uma breve 
introdução à filosofia da psicologia. 

Teorização de práticas 
pedagógicas: escola, 
universidade, pesquisa
Maria da Graça Nicoletti 
Mizukami e Aline M. de M. R. 
Reali (Org.)

R$ 35,00

978-85-7600-162-1

2009 | 16 x 23 cm | 203 p.

Esta coletânea é fruto de pesquisas e 
dá continuidade à série “Aprendiza-
gem e desenvolvimento profissional da 
docência”. A docência é uma profissão 
complexa e dinâmica, desenvolve-
-se em diferentes contextos, níveis e 
formas e apresenta desafios, dilemas e 
problemáticas que fazem parte desta 
obra. Os capítulos que compõem esta 
coletânea se referem a diferentes mo-
mentos da carreira, de contextos e mo-
dalidades de ensino e a algumas das 
múltiplas variáveis que estão presentes 
no processo de desenvolvimento pro-
fissional que se prolonga ao longo da 
trajetória profissional dos professores.
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Terapia Assistida por Animais (TAA): 
aplicação no desenvolvimento 
psicomotor da criança com 
deficiência intelectual
Patrícia Sidorenko de Oliveira Capote e 
Maria da Piedade Resende da Costa

R$ 28,00

978-85-7600-231-4

2011 | 14 x 21 cm | 95 p.

É um livro que versa sobre a importância da 
Terapia Assistida por Animais e sua aplicabilida-
de. Destina-se a profissionais como psicólogos, 
pedagogos, terapeutas ocupacionais, professores 
de Educação Física, entre outros, inclusive pais. 
Esperamos que esta leitura traga contribuições 
para melhorar a qualidade de vida da população 
de crianças com deficiência intelectual no seu 
desenvolvimento psicomotor.

Terapia ocupacional e comunicação 
alternativa em contextos de 
desenvolvimento humano
Mariana Gurian Manzini e Claudia Maria 
Simões Martinez (Org.)

R$ 48,00

978-65-80216-27-7

2019 | 14 x 21 cm | 199 p.

Este livro foi concebido frente à importância de se 
reunir e difundir contribuições da terapia ocupa-
cional no uso da comunicação suplementar e/
ou alternativa (CSA) nos diferentes contextos de 
desenvolvimento humano. Conhecimentos teóricos 
e práticos do campo da Terapia Ocupacional 
dialogam nas experiências relatadas utilizando 
a CSA. São descritas intervenções com recursos 
alternativos de comunicação nos diferentes contex-
tos de vida diária de pessoas com dificuldades na 
comunicação oral e/ou escrita, na perspectiva de 
seu engajamento em suas ocupações cotidianas. 
Esta obra é destinada aos estudantes e profissio-
nais graduados que atuam na área da comunica-
ção alternativa.
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Terapia Ocupacional Social: 
desenhos teóricos e contornos 
práticos
Roseli Esquerdo Lopes e Ana Paula 
Serrata Malfitano (Org.)

R$ 50,00

978-85-7600-424-0

2016 | 16 x 23 cm | 374 p.

Este livro reúne reflexões em torno de 
pressupostos teóricos e de proposições 
práticas emanadas daquilo que se 
constituiu como a Terapia Ocupacional 
Social no Brasil. São trazidos ensaios 
que transitam por distintas percepções 
teóricas e formulações práticas, eviden-
ciando a pluralidade temática e epis-
temológica que atualmente caracteriza 
os estudos nesse campo. Também, são 
apresentados temas contemporâneos 
que têm interpelado a terapia ocupa-
cional social, ganhando a cena para 
discutir relevância social, conhecimento 
acadêmico e atuação terapêutico-ocu-
pacional, como a juventude pobre, o 
trabalho territorial, a escola pública, o 
ato infracional, as drogas, os gêneros e 
sexualidades.

Trabalho de indivíduos com 
atraso no desenvolvimento 
intelectual: contribuições da 
Análise do Comportamento 
Aplicada (ABA) e Processos de 
Tomada de Decisão
Giovana Escobal Mucholin e Celso 
Goyos

R$ 29,00

978-85-7600-410-3

2015 | 14 x 21 cm | 212 p.

Talvez a maior preocupação de pais 
seja quanto ao futuro de seus filhos, e 
essa preocupação é mais acentuada 
ainda quando se trata de pais de indiví-
duos com atrasos intelectuais. Este livro 
trata da questão do trabalho desses 
indivíduos, mas sob o ponto de vista 
da Análise do Comportamento. Mais 
especificamente, como as técnicas e 
os procedimentos desta abordagem 
podem ser aplicados para o entendi-
mento dessa complexa questão e o 
encaminhamento de possíveis soluções. 
Não se trata de uma obra de “autoaju-
da” nem de “como fazer”, mas mostra 
caminhos, tanto para pais como para 
estudiosos do assunto, a respeito de 
como uma complexa questão pode ser 
organizada e investigada.

Trabalho e regulação em 
perspectiva comparada
Carlos Salas, José Dari Krein, 
Magda Barros Biavaschi e Marcia 
de Paula Leite (Org.)

R$ 50,00 

978-85-7600-482-0

2017 | 16 x 23 cm | 330 p. 

Este livro consiste em uma coletânea 
de textos apresentados no Seminário 
“O Trabalho no Brasil: uma perspectiva 
comparada”, realizado em novembro 
de 2014, na Unicamp. Objetivando 
analisar as mudanças que vêm ocor-
rendo com o trabalho em diferentes 
países, em especial latino-americanos, 
a publicação contempla quatro temas, 
bastante interconectados: mercado de 
trabalho, precariedade e precariza-
ções; regulação do trabalho; tercei-
rização; e o trabalho nos setores de 
tecnologia da informação.
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Trabalho (imaterial), valor e classes sociais: diálogos 
com pesquisadores contemporâneos
Henrique Amorim (Org.)

R$ 57,00

978-85-7600-483-7 

2017 | 16 x 23 cm | 317 p.

O livro Trabalho (imaterial), valor e classes sociais: diálogos com 
pesquisadores contemporâneos traz à luz um debate que se estruturou 
em meados dos anos 1970 na Europa e nos Estados Unidos, que se 
difundiu no Brasil, mais fortemente, nos anos 1990 e que nos anos 
2000 ainda se faz presente. No cerne desse debate está a tese da 
superação da sociedade industrial e, com ela, dois conceitos marxis-
tas de trabalho, valor e classes sociais. Neste livro, entrevistamos 22 
pesquisadores contemporâneos, procurando questioná-los exatamente 
sobre tais temas. Os questionamentos se orientaram, primeiro, no 
sentido de problematizarmos, para a realidade contemporânea, a tese 
sobre o fim da sociedade industrial e, segundo, ao destacar as parti-
cularidades da pesquisa e dos estudos de cada entrevistado, exploran-
do temas sociais, históricos, econômicos e filosóficos centrais presentes 
nas sociedades contemporâneas. Assim, além de expormos um leque 
variado de interpretações sobre o trabalho, o trabalho imaterial, o 
valor e as classes sociais, há neste livro um conjunto de formulações 
teóricas que podem nos ajudar a compreender as relações sociais que 
constituem as sociedades no século XXI. Além disso, contamos com o 
prefácio de Alfredo Saad Filho (SoaS-UK) e com o posfácio de Giovan-
ni Alves (UneSp-Marília), que nos trouxeram apontamentos importantes, 
seja sobre a importância e a pertinência teórica e social das entrevis-
tas, seja sobre a conjuntura social que dá base para nosso livro.

Tradição, nacionalismo e 
modernidade: o monumento 
Duque de Caxias
Ana Carolina Fróes Ribeiro Lopes

R$ 36,00

978-85-7600-465-3

2017 | 14 x 21 cm | 161 p. 

Este livro trata do Monumento Duque 
de Caxias, na cidade de São Paulo, 
de autoria do escultor modernista Victor 
Brecheret (1894-1955). A análise do 
monumento é pautada na iconogra-
fia, em documentos inéditos sobre o 
projeto e a execução do monumento, 
além da literatura relacionada. Tal 
análise discute como a concepção, a 
execução e a implantação desse monu-
mento, bem como sua “opacidade” no 
contexto urbano atual, foram influen-
ciadas pela metropolização e moderni-
zação da cidade de São Paulo, pelos 
processos de “invenção de tradições” 
e de busca de identidade, e pelas 
oscilações político-ideológicas durante 
a primeira metade do século XX, bem 
como pelas raízes militares do projeto. 
A mencionada opacidade é ressalta-
da, principalmente, quando se observa 
outro monumento do autor – executado 
no mesmo período – e até hoje, um 
símbolo do estado de São Paulo: o 
Monumento às Bandeiras.
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Trajetória da Democracia 
Socialista: da fundação ao PT, 
A
Vitor Amorim de Angelo

R$ 25,00

978-85-7600-120-1

2008 | 14 x 21 cm | 198 p.

Os partidos políticos frequentemente 
são objetos de estudo nas Ciências 
Sociais. Entretanto, o mesmo não se 
pode dizer de suas tendências internas, 
que pouca atenção têm recebido dos 
pesquisadores. O livro de Vitor Amorim 
de Angelo vem justamente cumprir esse 
papel. O autor reconstituiu a história 
da organização trotskista Democracia 
Socialista – uma das tendências do 
Partido dos Trabalhadores (PT). Com 
uma postura sempre conciliatória, a 
Democracia Socialista não apenas se 
manteve na legenda, como também 
cresceu na estrutura partidária. Porém, 
sem conseguir hegemonizar seu pro-
grama dentro do PT, precisou justificar 
a permanência num partido que não 
seguiu pelo caminho da revolução.

Trajetórias escolares de alunos 
com deficiência
Katia Regina Moreno Caiado 
(Org.)

R$ 36,00

978-85-7600-329-8

2013 | 14 x 21 cm | 242 p.

Lembranças do tempo da escola foram 
as fontes para este estudo. Empresta-
mos as memórias de 20 pessoas com 
deficiência que concluíram o ensino 
superior. Como pesquisadora e docente 
na licenciatura, entendo que este texto 
pode provocar novas investigações 
na área da Educação Especial, assim 
como pode trazer um importante refe-
rencial para a formação de professores, 
pois conhecerão trajetórias de vidas de 
pessoas com deficiência que enfrenta-
ram inúmeros desafios e concluíram o 
ensino superior. Que este estudo possa 
contribuir para que compreendam seus 
alunos para além das deficiências que 
marcam seus corpos e impulsioná-los 
para a vida!

TST frente à terceirização, O
Karen Artur

R$ 25,00

978-85-7600-113-3

2007 | 14 x 21 cm | 141 p.

Neste estudo, Karen Artur utiliza teorias 
e técnicas de pesquisa diversas para 
enfrentar o desafio de um tema pratica-
mente desconhecido: a capacidade do 
TST de, direta ou indiretamente, definir 
os rumos dos contratos de trabalho no 
Brasil. O debate sobre a chamada ter-
ceirização é examinado em detalhes por 
meio de documentos e depoimentos dos 
Ministros. O resultado é surpreendente: 
a definição da terceirização aceita pelo 
TST vem passando por um período de 
maturação e redefinição dos próprios 
conceitos de emprego e empresa.
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Universidade de São Paulo. 
Escola de Engenharia de São 
Carlos – os primeiros tempos: 
1948-1971
Paolo Nosella e Ester Buffa

R$ 20,00

85-85173-47-5

2000 | 18,5 x 21 cm | 109 p.

O livro traz informações sobre origem, 
criação, instalação, desenvolvimento 
e consolidação de uma instituição-sím-
bolo na área de ensino e pesquisa: a 
Escola de Engenharia de São Carlos, 
da Universidade de São Paulo (USP). 
Por meio de documentos e depoimentos 
de ex-alunos, os autores oferecem ao 
leitor a história da escola, dentro do 
período de 1948 a 1971. 

Universidade e indústria: 
depoimentos – 2a edição
Carlos Vogt, Edson Vaz Musa, José 
Mindlin, José Roberto Ferro e Simon 
Schwartzman

R$ 10,00

85-85173-19-x

1997 | 14 x 21 cm | 71 p.

Tendo como cenário a empresa nacio-
nal, a transnacional e a universidade, 
os autores apresentam as estratégias 
que adotaram, como empresários ou 
educadores, visando superar a histó-
rica desconexão entre universidade e 
indústria.

Universidade, fundação e 
autoritarismo: o caso da 
UFSCar
Valdemar Sguissardi

R$ 20,00

85-85865-30-x

1993 | 14 x 21 cm | 262 p.

O projeto de recuperação histórica 
da origem e trajetória das instituições 
costuma surgir em seus momentos mais 
felizes ou de maior crise. A trajetória 
seguida pela UFSCar registra diversos 
momentos cruciais, nos quais sempre 
esteve muito vivo o desejo de conhecer 
suas raízes e seu desenvolvimento. 
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Uso de recursos tecnológicos 
no ensino musical
Glauber Lúcio Alves Santiago 
(Org.)

R$ 59,00

978-85-7600-462-2

2017 | 16 x 23 cm | 356 p.

Este livro apresenta um apanhado geral 
de diversas iniciativas envolvendo o 
uso de recursos tecnológicos no ensino 
musical, fundamentalmente ocorridas na 
Universidade Federal de São Carlos. 
Entre os diversos capítulos são explora-
dos temas como audiolivros; softwares 
e jogos computacionais para a aprendi-
zagem de notas musicais, intervalos, 
escalas e acordes; a produção de 
animações em 3D para o ensino de 
temas sobre teoria musical; a formação 
continuada em educação a distância 
nas tecnologias educacionais; a gestão 
pedagógica de disciplina em EaD na 
área de educação musical; o módulo 
de educação musical do Conexão do 
Saber, projeto realizado por pesquisa-
dora da Unicamp; e a Luteria experimen-
tal e improvisação musical no ensino de 
música.

Velhas fazendas: arquitetura 
e cotidiano nos campos de 
Araraquara 1830-1930
Vladimir Benincasa

R$ 85,00

85-85173-95-5

2003 | 25 x 25 cm | 403 p.

Ricamente ilustrada, a obra tem por 
objetivo principal registrar e documen-
tar a produção arquitetônica das velhas 
fazendas cafeeiras e suas especificida-
des, bem como descrever e analisar 
os aspectos cotidianos da época, 
das questões de trabalho, da vida em 
família e em sociedade, evidenciando 
a intrínseca relação entre a arquitetura 
e o modo de vida daqueles que cons-
truíram a história do período cafeeiro 
(1830-1930) nessa região central do 
estado.

Velhos trabalhos, novos dias: 
modos atuais de inserções de 
antigas atividades laboriais
Izabel Cristina Ferreira Borsoi e 
Rosemeire Aparecida Scopinho 
(Org.)

R$ 30,00

85-7600-079-2 (EdUFSCar); 85-7272-191-0 

(UFC) 

2007 | 14 x 21 cm | 402 p.

Costumamos dizer que o Brasil é um 
país de contrastes. Dizemos também 
que o Brasil é um país de diversidade. 
Essas duas afirmações encontram-se 
exemplificadas nesta coletânea. De 
cada um dos capítulos que compõem 
esta coletânea poderíamos destacar 
elementos para pontuar o contraste e 
a diversidade; porém, o leitor poderá 
pinçar, em sua própria leitura, tais ele-
mentos. Por essas características, esta 
obra retrata, pelo Trabalho, o Brasil.
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Vestidas e afeitas para serem 
virtuosas: as mulheres na 
Castela dos séculos XIV e XV
Thiago Henrique Alvarado

R$ 48,00

978-85-7600-481-3

2017 | 16 x 23 cm | 216 p.

Na Castela dos séculos XIV e XV, as 
vestimentas e os adornos das mulheres 
passaram a ser alvo de uma série de 
prescrições que visavam à sua mo-
ralização. Com o intuito de evitar as 
faltas no cuidado da aparência, foram 
estabelecidas, durante os dois séculos, 
diversas leis e regras por meio das 
quais as mulheres deveriam se guiar e 
serem guiadas por seus responsáveis 
para alcançarem um uso moderado, 
virtuoso e proveitoso dos vestidos e afei-
tes. A partir dos problemas apontados 
em diversos escritos da época, norma-
tivos e edificantes, a proposta central 
do livro é inquirir sobre os valores e as 
especificações que deveriam pautar a 
conduta das castelhanas no trato de 
sua aparência.

Violência e seus paradoxos: 
práticas discursivas pelas 
lentes de Michel Foucault
Sílvia Mara de Melo e Cleudemar 
Alves Fernandes (Org.)

R$ 34,00

978-85-7600-444-8

2016 | 14 x 21 cm | 201 p.

Violência e seus paradoxos: práticas 
discursivas pelas lentes de Michel Fou-
cault é uma obra que reúne artigos dos 
gêneros discursivos midiático, artístico e 
literário que colocam em pauta o pensa-
mento de Michel Foucault, abordando 
práticas discursivas da atualidade. São 
analisados discursos sobre diferentes 
formas da violência, desde aquelas 
explícitas, marcadas inclusive por agres-
são, à violência simbólica; discursos 
sobre a construção e as formas de 
produção da verdade; discursos sobre 
a saúde e sobre a beleza. A obra inte-
ressa a todos que se debruçam sobre 
estudos discursivos, tais como estudantes 
e pesquisadores da área de Letras, 
Comunicação Social e áreas afins.

Violência nota zero: como 
aprimorar as relações na escola
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque 
Williams e Ana Carina Stelko- 
-Pereira (Org.)

R$ 34,00

978-85-7600-332-8

2013 | 16 x 23 cm | 244 p.

Este livro é para todos os interessados 
em enfrentar o problema da violência 
escolar e construir relações interpessoais 
adequadas no âmbito da escola. São 
discutidos temas no âmbito da Educação 
em Direitos Humanos e são descritas es-
tratégias de prevenção da violência na 
escola como um todo, em sala de aula, 
a alunos específicos, a profissionais da 
escola e a familiares de alunos, a fim de 
se construir um ambiente de paz. Todos 
os capítulos compreendem atividades 
a serem realizadas em sala de aula, 
em reuniões de trabalho com outros 
funcionários da escola ou no contato 
com os pais.
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Vozes à margem: periferias, 
estética e política
Giordano Barbin Bertelli e Gabriel 
Feltran (Org.)

R$ 42,00

978-85-7600-468-4

2017 | 16 x 23 cm | 307 p. 

Vozes à margem, organizado por 
Giordano Barbin Bertelli, é o segundo 
volume da Coleção Marginália de 
Estudos Urbanos, coordenada por 
Gabriel de Santis Feltran. A coletânea 
reúne artigos de diversos pesquisadores 
dedicados à produção cultural das 
periferias urbanas brasileiras e apresen-
ta ao público a abordagem do tema 
da(s) linguagem(ns) e da(s) estética(s) 
produzida(s)/consumida(s) por grupos 
marginalizados no cenário urbano 
contemporâneo. Trata-se de enfocar 
expressões linguísticas, artístico-culturais 
e estéticas presentes na sociabilidade 
destes grupos e de atentar para seus 
múltiplos significados políticos.
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Ciclo de palestras sobre subjetividade e lin guagem (5 DVDs)
Bento Prado Jr. (Org.)

R$ 22,00
978-85-7600-060-0 (obra completa)
2005 | DVD

O ciclo de conferências visa à articulação essencial entre subjetividade e 
linguagem, eixo essencial da filosofia desde o século XVII até o pensamento 
contemporâneo. Desse ciclo resultaram cinco DVDs:

Palestra 1 - Husserl: 
significações e fenômenos
Carlos Alberto Ribeiro de Moura e 
Bento Prado Jr. (Org.)

R$ 22,00

978-85-7600-055-6

2005 | DVD

Conferência do prof. dr. Carlos Alberto 
Ribeiro de Moura (USP) sobre a feno-
menologia husserliana como esforço de 
crítica da Razão e de fundamentação 
última do Saber.

Palestra 2 - Leibniz: destino e 
liberdade
Luiz Henrique Lopes dos Santos e 
Bento Prado Jr. (Org.)

R$ 22,00

978-85-7600-056-3

2005 | DVD

Conferência do prof. dr. Luiz Henrique 
Lopes dos Santos sobre o problema 
da conciliação, na filosofia de Leibniz, 
entre as ideias de liberdade humana e 
da imanência de todos os predicados 
na substância do sujeito do juízo.

Palestra 3/4/5 - A crítica da 
razão na fenomenologia de 
Merleau-Ponty (3 DVDs)
Luiz Damon e Bento Prado Jr. (Org.)

R$ 22,00

978-85-7600-057-0 (1/3);

978-85-7600-058-7 (2/3);

978-85-7600-059-4 (3/3)

2005 | DVDs

Três conferências (DVDs 1/3, 2/3 e 
3/3) do prof. dr. Luiz Damon, em conti-
nuidade com a conferência do prof. dr. 
Carlos Alberto Ribeiro de Moura, em 
que é analisada a reformulação mer-
leau-pontiana do projeto husserliano, 
com a restrição do alcance da redução 
transcendental.
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Coleção Nossa História

“A Coleção Nossa História pretende contribuir decisivamente para a difu-
são e o incremento dos estudos sobre São Carlos e região.”

Almanaques
Fruto de uma parceria auspiciosa entre a EdUFSCar, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e a 
Associação São Carlos Presente e Futuro, a publicação fac-símile dos seis almanaques editados em 
São Carlos, entre o alvorecer e o crepúsculo de nosso primeiro período republicano, constitui uma 
significativa homenagem à comemoração dos 150 anos de fundação desse município. O conjunto 
destas obras constitui não apenas uma fotografia de época, mas a matéria-prima de que se valerão 
reiteradamente os estudiosos, com recortes e perguntas próprias para se entender uma parte significati-
va da história do interior paulista. O exame minucioso dos diferentes textos que os compõem é capaz 
não apenas de resgatar características das estruturas política, administrativa, econômica, social e 
cultural desse município, mas de, sobretudo, revelar insights muitas vezes decisivos sobre mentalidades 
e valores de uma época.

Almanach de 
1894

R$ 25,00

1982-1360

2007 | 14 x 21 cm | 

232 p.

Almanáque 
de S. Carlos: 
1905

R$ 20,00

1982-1379 

2007 | 14 x 21 cm | 

184 p.

Almanach de 
S. Carlos para 
1915

R$ 30,00

1982-1387 

2007 | 14 x 21 cm | 

304 p.

Almanach-
-Album de 
São Carlos: 
1916-1917

R$ 30,00

1982-1395 

2007 | 21 x 29,5 cm 

| 272 p.

Almanack 
de S. Carlos: 
1927

R$ 15,00

1982-1409 

2007 | 14 x 21 cm 

| 88 p.

Almanack 
Annuario de 
S. Carlos: 
1928

R$ 30,00

1982-1417 

2007 | 14 x 21 cm | 

336 p.
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Bonde em São Carlos: crônicas 
e poemas, O
Marco Antonio Leite Brandão (Org.)

R$ 23,75

85-7600-044-x

2005 | 14 x 21 cm | 134 p.

Tendo circulado durante quase 50 anos 
pelas ruas da cidade de São Carlos, o 
bonde compôs as memórias e cruzou 
a história de mais de uma geração de 
são-carlenses. Por meio de crônicas 
e poemas que compõem a literatura 
regional, além de fotos históricas, esta 
obra procurou reproduzir a trajetória 
nostálgica do bonde: os caminhos por 
onde circulava, os personagens que 
fizeram parte de sua história, sua par-
ticipação na construção do imaginário 
urbano e individual.

Café e indústria – São Carlos: 
1850-1950 – 3a edição
Oswaldo Truzzi

R$ 25,00

978-85-7600-108-9

2007 | 14 x 21 cm | 203 p.

A obra apresenta e discute os prin-
cipais condicionantes do desenvolvi-
mento de São Carlos, município de 
porte médio localizado no centro do 
interior paulista, analisando o papel 
dos principais protagonistas – fazen-
deiros de café, escravos e imigrantes 
– na formação do município, desde o 
florescimento da economia cafeeira até 
a transição para uma industrialização 
capitaneada por imigrantes e seus 
descendentes.

Caminhos do tempo
Octavio Carlos Damiano

R$ 25,00

978-85-7600-099-0

2007 | 14 x 21 cm | 254 p.

Este livro pretende destacar o que de 
meritório os homenageados fizeram 
na comunidade são-carlense, ajudan-
do, com seu trabalho, a escrever a 
história de São Carlos. Todas essas 
pessoas, em maior ou menor escala, 
poderosas ou humildes, são, indistinta-
mente, artífices do progresso local.
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Estudo crítico sobre o clima da 
região de S. Carlos
Mario Tolentino

R$ 15,00

978-85-7600-097-6

2007 | 14 x 21 cm | 76 p.

Esta é uma obra que se fundamenta em 
um conjunto de informações selecio-
nadas a partir de coletas de dados 
de temperatura do ar, precipitações, 
incluindo também análises científicas 
e observações sobre a topografia da 
região. O registro de medições sobre 
o clima de São Carlos data do início 
do século XX (1902). Em um período 
como o atual, em que se procura 
determinar o impacto das variações cli-
máticas e das alterações de parâmetros 
climatológicos sobre seres humanos e 
atividades humanas, esses dados apre-
sentados pelo prof. Mario Tolentino são 
um registro extremamente importante do 
clima de São Carlos e possibilitarão 
comparações extremamente valiosas 
para futuros estudos relacionados às 
mudanças climáticas globais.

Fontes estatístico-nominativas 
da propriedade rural em São 
Carlos [1873-1940]
Oswaldo Truzzi (Org.)

R$ 35,00

85-7600-029-6

2004 | 21 x 29,5 cm | 212 p.

Esta obra pretende tornar o acesso ao 
levantamento de fontes censitárias e de 
outras fontes seriais da cidade de São 
Carlos mais rápido, procurando mini-
mizar o esforço de pesquisadores que 
normalmente são levados a “garimpar” 
dados básicos, tendo de percorrer e 
revirar publicações úteis, mas pouco 
disponíveis, que se encontram em locais 
diferenciados. Este primeiro volume 
enfoca as propriedades rurais, em 
um período em que estas constituíam 
o cerne da atividade econômica do 
município. Assim, com esta obra, pre-
tende-se contribuir para a difusão e o in-
cremento dos estudos locais e regionais 
no período.

História da saúde em São 
Carlos
Maria Lúcia Teixeira Machado

R$ 30,00

978-85-7600-111-9

2007 | 14 x 21 cm | 331 p.

A partir da preocupação com a efetiva 
implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) nas diferentes realidades 
do país e tendo como tema central a 
atenção à saúde desenvolvida em São 
Carlos, o objetivo central desta obra 
é compreender a história da atenção 
à saúde na cidade, visando identificar 
elementos que possam contribuir para 
a melhor implementação dos preceitos 
constitucionais da atual Política Nacio-
nal de Saúde. 
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Imprensa São-Carlense: 1876-
1995
Octavio Carlos Damiano

R$ 20,00

978-85-7600-098-3

2007 | 14 x 21 cm | 164 p.

Esta pequena história da imprensa 
são-carlense nasceu há muitos anos 
com a anotação dos nomes dos jornais 
editados na cidade, coletados por 
meio das coleções do Correio de São 
Carlos. Sem a pretensão de ter esgo-
tado o assunto, que é vasto, espera-se 
que esta pequena história da imprensa 
são-carlense possa ajudar aos que se 
dedicam à preservação da memória 
histórica dessa terra, servindo ainda 
de subsídio àqueles que pretendam se 
aprofundar no assunto.

Jardim Público de S. Carlos do 
Pinhal, O
Ary Pinto das Neves

R$ 20,00

978-85-7600-109-6

2007 | 14 x 21 cm | 139 p.

“Com seu O Jardim Público de S. 
Carlos do Pinhal, o professor Ary Pinto 
das Neves executa magistral mergulho 
na história da cidade, levando-nos 
consigo para uma fascinante excursão 
ao passado” – Eduardo Kebbe.

Limites da legislação e o (des)
controle da expansão urbana: 
São Carlos (1857-1977)
Renata Priore Lima

R$ 45,00

978-85-7600-140-9

2008 | 16,8 x 21 cm | 244 p.

O trabalho consiste no estudo do 
processo de expansão urbana de São 
Carlos entre 1857 e 1977, conside-
rando mudanças e continuidades no 
contexto socioeconômico nacional, 
estadual e municipal, nas formas de 
uso e ocupação do solo, na estrutura 
administrativa municipal de planeja-
mento e no arcabouço legal urbanístico 
construído ao longo do período. 
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Memórias do Instituto
Maria Christina Girão Pirolla

R$ 29,00

978-85-7600-452-3

2016 | 14 x 21 cm | 208 p.

A obra, escrita originalmente em 1988, 
reúne aspectos históricos de diferentes 
momentos da Escola Normal de São 
Carlos permeados pelas memórias e 
experiências da autora enquanto aluna 
e, depois, docente da instituição. Este 
trabalho permite alcançar não apenas 
apontamentos sobre a história institucio-
nal, mas também formas de pensar e 
sentir o espaço e a produção que nele 
se fez, através do testemunho pessoal 
de quem conviveu com diversas gera-
ções que passaram pela escola. 

Movimento estudantil: 
história e memória do Centro 
Acadêmico Armando de Salles 
Oliveira (CAASO)
Maria Cristina Piumbato Innocentini 
Hayashi e Mariangela de Lello 
Vicino

R$ 32,00

978-85-7600-106-5

2007 | 14 x 21 cm | 268 p.

Este livro é resultado de pesquisas que 
objetivaram investigar e resgatar a 
atuação do Centro Acadêmico Armando 
de Salles Oliveira (CAASO) – entidade 
estudantil dos alunos do campus USP de 
São Carlos, no período 1953-1990 –, 
relacionando-a com a trajetória de lutas 
do Movimento Estudantil. Com base em 
fontes primárias, esta obra focaliza as lu-
tas e a imprensa estudantil do CAASO, 
recupera a história e a memória deste 
e do Movimento Estudantil no período 
compreendido pela pesquisa.

Ocupação dos sertões de 
Araraquara: das Sesmarias e 
Apossamentos à Lei de terras 
de 1850, A
Oswaldo Truzzi e Fransérgio Follis

R$ 42,00

978-85-7600-281-9

2012 | 21 x 29 cm | 268 p.

Após apresentar, de modo geral, 
o regime de sesmarias, o regime 
de posse, e a própria Lei de Terras 
de 1850, contextualizando-os com 
exemplos concretos para os chamados 
sertões de Araraquara, o objetivo geral 
da presente obra é tornar organizados 
e disponíveis aos pesquisadores os 
dados referentes ao Registro Paroquial 
das Terras do então vastíssimo muni-
cípio de Araraquara, realizado entre 
janeiro de 1855 e agosto de 1858, 
formado por cerca de 638 registros de 
propriedades.
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Postais do tempo
Eduardo Kebbe

R$ 25,00

978-85-7600-100-3

2007 | 14 x 21 cm | 253 p.

As crônicas aqui reunidas, publicadas 
nos últimos anos pelos jornais de São 
Carlos, buscam retratar aspectos da 
história da cidade, a partir dos anos 
1950. Nelas desfilam personagens 
de destaque da sociedade local ao 
lado de pessoas simples do povo. 
Abrangem, também, os locais mais 
frequentados da cidade naqueles anos, 
como praças públicas, cinemas, bares 
famosos, sem deixar de lado os fatos 
ligados aos imigrantes, ao carnaval, 
às festas religiosas e às coisas que vi e 
ouvi nessa caminhada.

Reprodução do racismo: 
fazendeiros, negros e 
imigrantes no oeste paulista, 
1880-1914, A
Karl Monsma

R$ 42,00

978-85-7600-440-0

2016 | 14 x 21 cm | 368 p.

Procura-se entender como o racismo 
reemerge em novas formas depois de 
mudanças institucionais significativas, 
focalizando de maneira central as rela-
ções entre fazendeiros, imigrantes e ne-
gros no Oeste paulista após a abolição 
da escravidão. O livro argumenta que 
o racismo se internaliza no habitus do 
grupo dominante, que reflete e reforça 
instituições, redes sociais, rotinas de in-
teração e representações racializadas. 
A análise se baseia especialmente na 
interpretação de sequências de intera-
ção conflituosa e nas histórias contadas 
sobre esses eventos por vários tipos de 
atores. Também explora processos am-
pliando as desigualdades, inicialmente 
pequenas, entre negros e imigrantes.

São Carlos na esteira do tempo
Ary Pinto das Neves e Julio Bruno

R$ 30,00

978-85-7600-107-2

2007 | 21 x 29,5 cm | 288 p.

Esta obra foi editada pela primeira vez 
na ocasião das comemorações do cen-
tenário da estrada de ferro, que chegou 
à cidade em 1884 e trouxe consigo as 
riquezas do café. A obra une a graça 
estilística presente nas palavras do 
prof. Ary Pinto das Neves e os traços 
magistrais com os quais o prof. Julio 
Bruno registrou os principais prédios e 
monumentos históricos da cidade. 
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Álibi
Karina Mendes

R$ 12,00

85-85173-62-9

2001 | 14 x 21 cm | 54 p.

A autora reúne nesta obra suas poesias 
mais recentes, dentro de uma coletâ-
nea de mais de 200 textos escritos 
nos últimos 12 anos. Neste trabalho, 
o primeiro publicado, Karina Mendes 
mostra em suas poesias a influência 
de grandes autores da música, das 
artes plásticas e de assuntos simples do 
cotidiano.

Arcabuzes
Noel Nascimento

R$ 20,00

85-280-0375-2

1997 | 14 x 21 cm | 359 p.

Tendo como pano de fundo o Brasil 
meridional dos primeiros anos da 
República, Noel Nascimento narra os 
conflitos armados que aconteceram 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná. Em Arcabuzes, temos um 
escritor interessado em decifrar o Brasil, 
narrando outra história, bem diferente 
da versão oficial ensinada nas escolas.

Argumentação e 
interdiscursividade. O 
sentido do como se na lei e 
na jurisprudência: o caso do 
concubinato
Soeli M. Schreiber da Silva

R$ 18,00

85-280-0432-5

1999 | 14 x 21 cm | 152 p.

Uma análise argumentativa de textos 
jurídicos em que a designação dos ter-
mos esposa, companheira e concubina 
adquirem novos sentidos, formulados e 
incorporados na Constituição de 1988. 
Esta obra nos coloca no espaço tenso 
em que a linguagem constitui sentidos, 
formando os modos de sua apreensão, 
enquanto mundo humano. 
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Canudos, história em versos
Manuel Pedro das Dores Bombinho 
e Marco Antonio Villa (Org.)

R$ 34,00

85-85173-88-2 (EdUFSCar)

85-87328-68-9 (Hedra)

85-7060-116-6 (Imprensa Oficial do Estado) 

2002 | 16 x 23 cm | 344 p.

A obra foi escrita em 1897 e 1898, 
com base nas notícias que o autor, Ma-
nuel Pedro, tinha sobre Antônio Conse-
lheiro e os conselheiristas. A participação 
na quarta expedição permitiu ao poeta 
testemunhar os fatos descritos com muita 
precisão. Isso confere, também, uma ca-
racterística especial à obra, pois foi escri-
ta não com base em relatos de terceiros, 
mas sim por uma testemunha ocular dos 
fatos. Para preservar a qualidade da 
obra, o pesquisador Marco Antonio Villa 
foi fiel ao original na transcrição.

Carta aos loucos
Carlos Nejar

Esgotado

85-01-05231-0

1998 | 13,5 x 21 cm | 221 p.

A história de um povoado, determinado 
a caçar o tempo, é o retorno a uma 
narrativa primitiva, quando a narração, 
antes de tomar o formato de romance, 
era indivisível poema. Segundo o poeta 
e jornalista Álvaro Alves de Faria, Car-
los Nejar mostra neste romance que “os 
sonhos são mais caridosos e reais que 
as próprias dádivas”. 

Caryl Chessman e os seios da 
prima
Paulo Reali Nunes

R$ 20,00

978-85-7600-130-0

2008 | 14 x 21 cm | 98 p.

Tramas do cotidiano vivido e sentido 
por personagens comuns, porém densa-
mente descritas e precisamente posicio-
nadas em cada enredo – esse é o tema 
desta quase dezena de contos aqui 
reunidos na segunda incursão de Paulo 
Reali Nunes às sendas da literatura. O 
livro afasta-se do surrado modelo de 
que os contos devem observar lingua-
gem rebuscada, enigmática, tortuosa e 
obscura. A simplicidade do estilo não 
sacrifica a elegância; por isso a obra é 
leitura obrigatória para quem pretende 
se aprimorar na arte de bem escrever.
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Como se soltos na água do 
mar
André Brandão 

R$ 10,00

85-260-0756-4

2002 | 11 x 21 cm | 95 p.

Neste livro, o autor aprofunda os 
estudos sobre a literatura francesa, 
com destaque especial para a obra de 
Marguerite Duras, uma das vozes mais 
convincentes e ilusórias surgidas entre 
os escritores franceses do século XX. O 
trabalho explora a produção de Duras 
como ficção, autobiografia ou ficção 
autobiográfica, um tema que vem se 
apresentando desafiador aos críticos 
literários.

Contos populares: Portugal, 
Brasil e São Carlos
Irene Zanette de Castañeda

R$ 35,00

85-7600-034-2

2005 | 16 x 23 cm | 211 p.

Valorizando a tradição popular dos 
contos, este livro, ao definir os valores 
de uma vida regional, mostra a cria-
tura humana em sua universalidade. 
Como forma de valorizar as culturas 
indígena, afro-brasileira, italiana e são-
-carlense, os contos são reproduzidos 
e analisados, traduzindo valores éti-
cos, morais e religiosos que compõem 
a diversidade da sociedade brasileira. 

Contos premiados: VI Concurso 
Nacional de Contos Prêmio 
Ignácio de Loyola Brandão
Vários autores

R$ 10,00

85-85173-48-3

1995 | 14 x 21 cm | 115 p.

Desta obra fazem parte os melhores 
contos produzidos por jovens escritores, 
selecionados em um concurso nacional, 
patrocinado pela Prefeitura Municipal 
de Araraquara, Estado de São Paulo. 
Várias tendências literárias estão retrata-
das nessa seleção, com escritores de 
todas as partes do país.
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Contos premiados: VII 
Concurso Nacional de Contos 
Prêmio Ignácio de Loyola 
Brandão
Vários autores

R$ 10,00

85-85173-23-8

1996 | 14 x 21 cm | 92 p.

O leitor encontrará trabalhos bastan-
te ecléticos, tendo oportunidade de 
trafegar por diversos gêneros literários, 
do mainstream ao terror, passando pelo 
fantástico. Enfim, um cardápio literário 
completo e variado, contendo diversas 
ideias, diferentes sensações e distintas 
experiências.

Contos premiados: VIII 
Concurso Nacional de Contos 
Prêmio Ignácio de Loyola 
Brandão
Vários autores

R$ 10,00

85-85173-37-8

1998 | 14 x 21 cm | 119 p.

Monteiro Lobato dizia que “um país se 
faz com homens e livros”. Os contos 
aqui reunidos foram os selecionados no 
Concurso levado a efeito pela Prefeitura 
de Araraquara; eles mostram que seus 
autores têm o que dizer e sabem como 
fazê-lo. Uma antologia eclética que 
trafega por vários gêneros literários.

Contos premiados: IX Concurso 
Nacional de Contos Prêmio 
Ignácio de Loyola Brandão
Vários autores

R$ 10,00

85-85173-48-3

1999 | 14 x 21 cm | 133 p.

O livro apresenta uma coletânea de 
onze contos, de diversos autores, 
premiados na IX edição do Concurso 
Nacional de Contos – 1999, realizado 
e promovido pela Biblioteca Pública 
Municipal Mário de Andrade, de 
Araraquara, São Paulo. Entre os contos 
premiados estão: “Corvos na Chuva” 
e “Primeira Comunhão”, de Ernani 
Ferreira da Fonseca Rosa; “Solidão 
Macedônica”, de Luiz Antônio Vadico; 
e “Guris”, de Flávio Sant’Anna Xavier. 
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Contos premiados – São 
Carlos, 150 anos
Vários autores

R$ 19,00

978-85-7600-147-8

2008 | 14 x 21 cm | 128 p.

As comemorações do sesquicentenário 
de São Carlos, que ocorreram durante 
o ano de 2007, aglutinaram esforços 
de diversas instituições e envolveram 
todos os setores organizados de nossa 
sociedade, demonstrando o compro-
misso com a construção da cidadania 
e a valorização da nossa cultura, 
construída por tantas mãos ao longo 
desses 150 anos. A organização deste 
livro deve ser destacada por ser fruto 
da realização de um concurso literário, 
cuja temática – São Carlos, 150 Anos 
de História e de Estórias – possibilitou 
a participação de mais de 50 inscritos, 
mostrando o vigor da produção literária 
em nosso município, e por simbolizar 
os esforços de muitas entidades que 
possibilitaram sua realização. 

Cosmonave
Noel Nascimento

R$ 10,00

85-85173-34-3

1998 | 14 x 21 cm | 91 p.

Formado em direito pela UFPR e 
aposentado compulsoriamente pelo Ato 
Institucional número 1, Noel Nascimen-
to fez da imprensa uma tribuna para 
suas lutas sociais. Agora, Cosmonave 
revela a face poética desse combativo 
intelectual, laureado com o Prêmio 
Nacional de Romance por Arcabuzes, 
um dos marcos de nossos romances 
históricos. 

Crônicas de cinema
Flávio Fortes D’Andrea

R$ 22,50

85-85173-73-4

2002 | 17 x 21 cm | 89 p.

O autor, um amante da arte cinemato-
gráfica, apresenta uma análise, via psi-
canálise, de diversos filmes nacionais e 
estrangeiros, associando a vida na tela 
com temas atuais. Em cada capítulo o 
autor aborda um filme em que inicia 
expondo argumentos na visão didáti-
co-psicanalítica e conclui relacionando 
arte ao real. 
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Curta viagem de núpcias, Uma
Maurizio Ferrante

R$ 8,00

85-86427-01-02

1997 | 16 x 22,5 cm | 48 p.

Entre 998 concorrentes, o conto Uma 
curta viagem de núpcias foi classifica-
do em primeiro lugar no concurso do 
Prêmio Teresa Martin de Literatura, em 
1995, que teve como tema: “Relações 
insensatas”. Trata-se de uma obra de 
grande qualidade literária. 

Dias do demônio, Os
Roberto Gomes

Esgotado

85-280-0338-8

1995 | 14 x 21 cm | 320 p.

Em Os dias do demônio, o sudoes-
te do Paraná é palco de uma das 
poucas revoluções brasileiras em que 
os pobres venceram. As personagens 
deste romance são migrantes em busca 
do paraíso anunciado. Uma narrativa 
de vários pontos de vista para criar 
uma visão de totalidade sobre a luta 
organizada para a conquista da terra, 
em seus primórdios.

Direito de matar, O
Sebastião Expedito Ignácio

R$ 13,00

85-85173-25-4

1997 | 14 x 21 cm | 116 p.

O direito de matar é a história de um 
indivíduo que vive alimentando desejos 
de vingança. Tendo amor e ódio 
como ingredientes de sério conflito, o 
autor constrói um drama de desfecho 
contraditório, revelando, com maes-
tria, a complexidade de Zeferino, o 
protagonista.
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Escolhi ser albino
Roberto Rillo Bíscaro

R$ 32,00

978-85-7600-284-0

2012 | 14 x 21 cm | 250 p.

Os albinos chamam a atenção pela 
aparência física. Entretanto, são invi-
síveis nas políticas públicas de saúde 
e apenas agora começam a chamar 
a atenção da mídia. Sensíveis ao sol, 
enxergando pouco, os albinos ainda 
têm de conviver com o preconceito, 
por vezes expresso de forma brutal. 
Quando as condições econômicas são 
adversas, a situação atinge o deses-
pero. Escolhi ser albino é um relato 
contundente, bem-humorado e sincero 
da trajetória de um albino que nasceu 
em um cortiço, mas atingiu sucesso 
profissional e acadêmico, além de 
reconhecimento no Brasil e no exterior 
por meio do Blog do Albino Incoerente. 
Uma viagem da lama ao lamê!

Eu: primeira pessoa, singular
Risomar Fasanaro

R$ 10,00

85-86201-01-4

1996 | 14 x 21 cm | 144 p.

O prêmio Teresa Martin de Literatura de 
1993, com o tema “Minha experiência 
de vida: autobiografia ficcional”, foi 
atribuído a este romance que aborda o 
cotidiano de uma mulher atribulada e 
dividida entre suas obrigações domésti-
cas e sua vida cotidiana, por um lado, 
e seu percurso intelectual, por outro. 

Exceções e outros contos 
fantásticos
David Roas

R$ 35,00

978-85-7600-476-9 

2017 | 14 x 21 | 64 p.

Exceções e outros contos fantásticos é 
uma antologia que reúne sete contos 
traduzidos ao português das obras 
Horrores cotidianos (2007) e Distorsio-
nes (2010) de David Roas, escritor e 
professor da Universidade Autônoma 
de Barcelona. A antologia congrega 
os contos em torno da temática da 
exceção vista como uma forma de 
apreciar a realidade a partir de suas 
incongruências. O livro oferece ao 
público brasileiro uma obra do gênero 
fantástico atual cultivado na Espanha, 
país onde David Roas é reconhecido 
como mestre do gênero.
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Ficção de Camilo José Cela: 
além do bem e do mal, A
Sissa Jacoby

R$ 18,50

85-280-0275-6

1994 | 14 x 21 cm | 183 p.

A autora percorre o instigante labirinto 
do universo ficcional de Camilo José 
Cela, que é Prêmio Nobel de Litera-
tura e considerado um dos principais 
escritores da Espanha contemporânea. 
Centrando seu estudo em A família de 
Pascual Duarte e em A colméia, Sissa 
Jacoby privilegia, em sua análise, a 
estratégia narrativa, seguindo meticulo-
samente os passos dos narradores de 
Cela.

Florestan Fernandes: o 
engraxate que se tornou 
sociólogo
José Pessoa de Araújo

Esgotado

1996 | 11 x 16 cm | 64 p.

A publicação destes versos, de autoria 
do taxista-poeta José Pessoa de Araújo, 
é mais uma homenagem da UFSCar a 
Florestan Fernandes, por ocasião da 
transferência de seu acervo bibliográ-
fico para a Biblioteca Comunitária da 
Universidade Federal de São Carlos.

Gavetas vazias: ficção e 
política nos anos 70
Tânia Pellegrini

R$ 18,00

85-85173-03-3

1996 | 14 x 21 cm | 192 p.

Focalizando as relações entre ficção e 
política nos anos 1970, período mar-
cado pelo regime militar, pela repres-
são e pela censura, o livro mergulha 
em um passado recente e desvela seus 
ecos na escritura de três narrativas: 
Incidente em Antares, de Erico Veríssi-
mo (1971), Zero, de Ignácio de Loyola 
Brandão (1975), e O que é isso, 
companheiro?, de Fernando Gabeira 
(1979).
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Histórias zoófilas e outras atrocidades
Wilson Alves-Bezerra

R$ 30,00

978-85-7600-331-1 (EdUFSCar)

978-85-66766-08-0 (Oitava Rima)

2013 | 13 x 20 cm | 164 p.

A zoofilia e a atrocidade ligadas à biografia na 
banda hispânica nos remetem a Borges e à sua His-
tória Universal da Infâmia, com personagens excessi-
vos, afetados, com o demo no ombro. O excelente 
“O homem que se perdeu” passa pela oralidade de 
um Brasil profundo, orientado por um sertão literário 
expandido por Rosa, onde Wilson atravessa pactos 
fáusticos, engrandece, expande a leitura deste zoo-
lógico que não tem limites dentro de uma literatura 
nacional; aqui a zoofilia é uma paixão e as paixões 
movem, são uma questão de devir (a zoofilia em 
Quiroga, em Kafka, em Greenaway). Como em 
todas as coisas, ninguém sabe do que é capaz um 
corpo. A zoofilia pode oscilar entre aquele que es-
cuta harmonias no canto dos pássaros e o bruto livre 
que mata e que massacra (uma besta qualquer). 
[…] Sabemos que a voz da besta pode ser o grito, 
a lágrima, o grunhido. Sabemos que incendiar uma 
casa pode servir para ver, que o câncer tem sua 
retórica que termina sempre no silêncio, que a vida 
é insuficiente e que a literatura também é.

José Luis Martínez Amaro

João Paizão
Sílvia Nassif Del Lama e Karl Mokross

R$ 45,00

978-85-7600-461-5

2017 | 21 x 30 cm | 54 p.

João Paizão é cabeça-seca, uma cegonha. Ele e 
sua parceira Clarinha estão se reproduzindo pela 
primeira vez em uma colônia onde se reúnem cen-
tenas de casais. Nessa espécie, os pais costumam 
se revezar no cuidado dos filhotes e nas saídas 
para a pesca. João Paizão, entretanto, teima, não 
arredando o pé do ninho e persistindo grudado 
aos filhotes. Clarinha se sobrecarrega na pesca, 
mas vai contornando a situação. Tudo se compli-
ca quando os filhotes começam a crescer. João 
fica apavorado quando vê o filho mais velho, 
Túlio Topete, brincando com vizinhos. Clarinha 
procura-o depois do incidente para uma conversa 
mais íntima e João conta porque não consegue se 
desgarrar dos filhotes.
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Máquina de Hyerónimus e 
outras histórias, A
André Carneiro

R$ 15,00

85-85173-20-3

1997 | 14 x 21 cm | 187 p.

Jornalista, cineasta, fotógrafo, poe-
ta, escritor e artista plástico, André 
Carneiro é o típico intelectual desco-
nhecido do público brasileiro. Como 
romancista, sua arte centra-se em um 
enfoque psicossocial, em que a crítica 
à estrutura vigente mostra-se sempre 
aguda e sutil. 

Maracatu circuncidado 
Lincoln Amaral

R$ 35,00

978-85-7600-508-7

2018 | 14 x 21 cm | 255 p.

O tom oral do romance Maracatu 
circuncidado carrega em seu leito uma 
profusão de falares, de estrangeirismos 
e de gírias que ladram sobejamente 
numa transa linguística que encarna a 
própria mestiçagem. Sua temática mul-
ticultural destaca, entre várias facetas, 
a contribuição dos judeus ao caldeirão 
étnico brasileiro. Arthur, o protagonista 
do romance, jovem negro sarará que 
é órfão de pai, retrata com sua história 
uma sociedade inteira, um povo que 
desconhece suas raízes, porque as 
encobre e recalca. O rio-discurso deste 
livro transcorre num presente ininterrup-
to, nele lemos a vida de Arthur, que 
deflui aberta, inteira, deixando o leitor 
“um mar de alegre por dentro”.

Menina de arte 
Hebe Rios do Carmo

R$ 29,00

978-85-7600-250-5

2011 | 14 x 21 cm | 157 p.

O livro oferece a chance de conhecer 
a biografia da artista plástica Daniela 
Caburro e sua vida, marcada pela 
superação de limites. A paralisia infantil 
tirou seus movimentos aos 8 meses e 
meio de idade, mas nunca “paralisou 
os sonhos”, como ela gosta de ressaltar 
sempre que participa de pinturas ao 
vivo e dá palestras de motivação. 
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Meu pé de feijão guandu e 
outros contos
Almir Del Prette

R$ 22,00

85-7600-017-2

2004 | 14 x 21 cm | 145 p.

O poder da narrativa nesta coletânea 
de contos revela-se, às vezes, na do-
çura, mas, frequentemente, também na 
crueza de um cotidiano tão brasileiro: 
a fome e o desemprego. Ao acompa-
nhar as histórias enfeixadas neste livro, 
o leitor se depara com a convicção do 
autor de que a vida é uma maravilhosa 
experiência de construção individual e 
coletiva, da qual somos artífices nem 
sempre conscientes.

Meu teatro no papel
José Saffioti Filho

R$ 20,00

85-85173-05-x

1995 | 14 x 21 cm | 289 p.

O autor, paulista de São José do Rio 
Preto, apresenta seis de suas peças, al-
gumas encenadas e premiadas, outras 
inéditas. Nestas, aborda o otimismo 
dos anos 1950, os tempos sombrios 
da ditadura militar, os bastidores da TV 
e do teatro e os conflitos dos tempos 
atuais.

Mímica no aquário predileto
Lincoln Amaral

R$ 32,00

978-85-7600-245-1

2011 | 14 x 21 cm | 367 p.

Noites quentes de São Carlos, Sessão 
Maldita, DCE, CAASO, TUSCA, fes-
tas, bares e boemia, Show das Quin-
tas, Diretas-Já, pulo a roleta, invasões 
da reitoria, amizade, Festa do Clima, 
amor, repúblicas, greves, Fora Ferri, 
Broa, vida estudantil… E muito mais! 
Fusão de vozes fundadoras, este livro 
é a crônica de uma época na UFSCar 
em que o sonho existia tangível, a uto-
pia era servida no bandejão e o amor 
acontecia naturalmente, como se abre 
uma flor. Uma época recheada de polí-
tica, do arrepio das votações, das qua-
dras, das invasões, dos corpos, dos 
quadris, numa ciranda em que o eu e 
o outro se entrecruzam sem tédio, pois 
pode-se escolher qual a mímica, qual a 
química, qual o aquário predileto.
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Naninha, aceitai as minhas 
saudades: cartas do Conde do 
Pinhal para Anna Carolina, 
sua esposa
Antonio Carlos de Arruda Botelho

Esgotado

85-85173-41-6

2000 | 14 x 21 cm | 158 p.

O livro compila as cartas de Antonio 
Carlos de Arruda Botelho, o Conde do 
Pinhal, à sua esposa, Anna Carolina, 
entre 1864 e 1901. Fazendeiro e 
grande empresário do café, com 
negócios e interesses diversificados, o 
Conde, em suas frequentes viagens, 
correspondia-se regularmente com 
Naninha. O conjunto dessas corres-
pondências, organizadas por Helena, 
sua bisneta, constitui uma amostra e 
um testemunho vivo do relacionamento 
conjugal no seio de uma próspera 
família pertencente à elite cafeeira do 
século XIX. 

No encanto dos passarinhos: canções para cantar, 
dançar, tocar e brincar
Ilza Zenker Leme Joly

R$ 85,00

978-65-80216-21-5

2019 | 23 x 26 cm | 92 p.

Inclui CD

No encanto dos passarinhos: canções para cantar, dançar, tocar e 
brincar é um livro de música, de pintura e de passarinhos. A beleza 
do canto dos passarinhos tornou-se tema para o desenvolvimento 
de um projeto artístico de natureza visual e musical que envolveu 
um grupo de amigos e familiares da autora, resultando em um 
material que aglutina canções da cultura popular brasileira, arranjos 
musicais que deram novas cores e ritmos a essas cantigas, além 
de belíssimas ilustrações que auxiliam a conhecer melhor os prota-
gonistas do livro: os passarinhos. Cada pequeno capítulo aborda 
uma canção, traz a partitura, a ilustração do passarinho e ainda 
informações sobre o estilo musical, sobre os hábitos do passarinho 
e sugere uma atividade a ser desenvolvida com a canção. Um livro 
para crianças, jovens, adultos, pais, avós e educadores. Maxixes, 
guarânias, valsas brasileiras, samba, reggae, rock e outros estilos 
musicais mostram a beleza dos pássaros e da cultura brasileira.
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Novo período literário, O
Noel Nascimento

R$ 10,00

85-85173-35-1

1999 | 14 x 21 cm | 91 p.

Mantendo uma visão moderna dos pro-
blemas que afetam a sociedade, Noel 
Nascimento defende a renovação 
cultural e artística do terceiro milênio, 
um realismo humanista, e, como síntese 
das contradições entre materialismo 
e idealismo históricos, o humanismo 
histórico. O autor, que é romancista 
e poeta, publicou também o romance 
Arcabuzes, premiado pela UBE e pelo 
Governo do Estado do Paraná, e as 
poesias reunidas em Cosmonave. 

Palavra nunca, A
Eric Nepomuceno

R$ 15,00

85-265-0356-1

1995 | 14 x 21 cm | 166 p.

Nepomuceno prefere, em seus contos, 
desarticular a realidade, partindo de 
dentro dela, o que resulta em contos de 
temática não muito comum em nossa 
literatura, mas sempre surpreendentes. 

Parque industrial
Patrícia Galvão (Pagu)

Esgotado

85-280-0264-0

1994 | 14 x 21 cm | 104 p.

Parque Industrial apareceu em 1933 
em uma edição limitada e quase clan-
destina, na qual Pagu teve de usar o 
pseudônimo Mara Lobo, por imposição 
do Partido Comunista Brasileiro, no 
qual militava. É sob a ótica feminina 
que esta novela é contada. O cenário é 
a São Paulo dos anos 1930, durante o 
acelerado processo de industrialização. 
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Pato fui eu: contos & crônicas, 
O
Paulo Reali Nunes

R$ 20,00

85-7600-010-5

2003 | 14 x 21 cm | 107 p.

A leitura dos contos/crônicas de Paulo 
Reali Nunes transporta o leitor para 
uma instância tranquila – mas não 
apenas tranquila –, para um espaço 
gostoso dos jardins da memória. Na 
obra, o autor resgata a nostalgia de 
tempos que os moços de hoje talvez 
não compreenderão. Seus personagens 
têm sua identidade e seduzem o leitor, 
e há um traço comum entre as histórias 
narradas: nenhuma delas é inteiramente 
ficção, embora não sejam meros relatos 
de fatos.

Peixe de bicicleta
Sérgio Telles

R$ 29,00

85-85173-77-7

2002 | 14 x 21 cm | 153 p.

Neste livro de contos, o autor aborda 
as classes média e profissional urbanas, 
liberais e bem de vida. A obra traz 
narrativas menores e contos maiores, 
que apresentam o tom de crônicas de 
um ensaísta. O autor se apoia no per-
sonagem como metáfora, cujas ações e 
comportamentos servem apenas como 
complemento da versão aparentemente 
irônica que ele, o autor, mostra da 
sobrevivência do mais forte. 

Perdoar
Annita Z. Nazzari

Esgotado

1997 | 14 x 21 cm | 134 p.

Chega um tempo em que o professor 
tem orgulho de seus alunos, sobretudo 
quando eles, no caso, elas, têm muito 
mais a ensinar do que a aprender. 
A humildade de Annita Z. Nazzari 
sempre nos comoverá. Este romance foi 
escrito durante uma oficina literária. 
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Plano surreal, O
Sérgio da Costa Ramos

R$ 20,00

85-280-0493-7

1999 | 15 x 21 cm | 152 p.

A obra reúne crônicas em um aspecto 
bem-humorado do pacto de bom gosto 
entre a Literatura e as Belas-Artes. O 
autor oferece reflexões existenciais e 
até essenciais, seguindo uma tradição 
quase exclusiva da língua portuguesa 
ao retratar fatos contemporâneos sem 
apelar para o polêmico.

Poesia e política nas canções 
de Bob Dylan e Chico Buarque
Lígia Vieira César

Esgotado

1993 | 14 x 21 cm | 136 p.

Bob Dylan e Chico Buarque colocam 
sua poética em prol de um programa e 
expressam seu pensamento crítico ape-
lando para o sentido de justiça e igual-
dade social. A poética desses autores 
preocupa-se com a realidade imediata 
e volta-se para a poesia social.

Poéticas da transgressão: 
vanguarda e cultura popular 
nos anos 20 na América Latina
Viviana Gelado

R$ 38,00

85-7600-069-5 (EdUFSCar)

85-7577-256-2 (7 Letras) 

2006 | 14 x 21 cm | 337 p.

Partindo da consideração dos movimen-
tos de vanguarda na América Latina 
como discurso cultural, este trabalho 
propõe o estudo de um aspecto especí-
fico: relações estabelecidas entre esses 
movimentos e diversas manifestações 
da cultura popular, tanto no âmbito 
literário quanto pictórico e musical. No 
campo literário, uma análise contrastiva 
de diversos textos programáticos e polê-
micos e de outras produções individuais 
ou grupais revela zonas de conflito no 
que tange à relação com o popular e 
suas estratégias de tratamento estético.
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Portal dos sonhos
João Batista de Andrade

R$ 16,00

85-85173-50-3

2001 | 14 x 21 cm | 127 p.

O livro narra a história de três gera-
ções de uma família da classe média 
paulistana. Alexandre, único represen-
tante da segunda geração, passa anos 
escravo de um mesmo sonho, até que 
um dia decide nunca mais sonhar. Por-
tal dos sonhos é o quarto romance de 
Andrade, que, como cineasta, atuou na 
direção de documentários e de longas-
-metragens como Doramundo (1978), 
O homem que virou suco (1981) e O 
país dos tenentes (1987).

Primeiro de abril: narrativas da 
cadeia
Salim Miguel

R$ 17,00

85-03-00517-4

1994 | 14 x 21 cm | 117 p.

O golpe de 1964 proporcionou ao 
nosso país a maior sequência de 
arbitrariedades de que se tem notícia 
em nossa história. É nesse cenário que 
Salim Miguel relembra os amargos 
acontecimentos daquela época de 
violência e terror. 

Protesto e o novo romance 
brasileiro
Malcolm Silverman

R$ 20,00

85-7025-331-1

1995 | 16 x 23 cm | 319 p.

Além de seu caráter temático centrado 
no protesto social e político, o texto de 
Malcolm Silverman acaba por se tornar 
um gigantesco painel introdutório ao 
romance brasileiro contemporâneo, ser-
vindo de guia a estudantes, professores, 
escritores e a todos que desejarem ter 
uma visão ampla, completa, do que se 
produziu entre nós nas últimas décadas. 
Este livro recebeu o prêmio de melhor 
ensaio literário da APCA (Associação 
Paulista de Críticos de Arte). 
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Psicanalista vai ao cinema, O
Sérgio Telles

R$ 28,00

85-7600-026-1

2004 | 14 x 21 cm | 182 p.

O psicanalista vai ao cinema é um 
título adequado ao livro do talentoso 
escritor e psicanalista Sérgio Telles. 
Como ele mesmo nos conta em sua 
apresentação, é composto de leituras 
psicanalíticas de 29 filmes e uma peça 
de teatro. Aqui, o cinema e o teatro 
servem de pretexto para um exercício 
apaixonado de psicanálise e terapia 
familiar, em um estilo próprio ao autor, 
com base principalmente nos conceitos 
freudianos e lacanianos.

São Carlos 145 anos: 
caçadores de imagens
Vários fotógrafos 

Esgotado

85-85173-94-7

2002 | 18 x 21 cm | 32 p.

A obra é uma coletânea que traz 51 fo-
tos tiradas por 15 fotógrafos, os quais 
mostram, cada um a seu modo, um 
olhar sobre a cidade de São Carlos. 
As imagens retratam a história e o mo-
mento atual da cidade, visto pelo ofício 
das mãos, da terra, da engrenagem da 
máquina, da arquitetura, do sorriso de 
sua população e do raio laser desper-
tado por suas universidades. O livro foi 
editado em homenagem aos 145 anos 
de São Carlos.

São Carlos contada em 
histórias
Fundação Pró-Memória de São 
Carlos

R$ 25,00

978-85-7600-101-0

2007 | 21 x 30 cm | 88 p.

Este livro, fruto de trabalho coletivo, no 
qual estiveram envolvidas cerca de cem 
pessoas, retrata como um mosaico a 
cidade de São Carlos e as experiên-
cias vividas por seus moradores a partir 
do local onde residimos: o bairro. Esta 
obra integra nossas próprias histórias 
à da cidade, une partes e costura 
memórias e depoimentos a pesquisas 
documentais e iconográficas. 
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Sol e pedra
Trompetando

R$ 15,00

CD

O jazz instrumental em sua mais 
pura essência. Esse é o resultado do 
trabalho feito pelo grupo Trompetando, 
formado por Clovis Antônio Beltrami, 
Elieser Ribeiro, Flávio Gabriel Parro 
da Silva, Paulo Adriano Ronqui e 
Oséias Januários, com as participa-
ções especiais de Naílson Simões e 
Emílio Martins. O CD traz canções 
clássicas do gênero, além de novas 
composições assinadas por diversos 
músicos, entre eles Glauber Santiago, 
arranjador, compositor e diretor musical 
da Orquestra Experimental da UFSCar. 
Sol e pedra é o primeiro CD musical 
lançado com o selo EdUFSCar.

Sorrisos meio sacanas
Sérgio da Costa Ramos

R$ 20,00

85-280-0255-1

1996 | 14 x 21 cm | 192 p.

Sérgio da Costa Ramos, melhor revela-
ção de cronista brasileiro na última dé-
cada, é capaz de conciliar refinamento 
florentino na forma de tratar a língua 
portuguesa com humor e alta simplifica-
ção dos temas de que se ocupa. 

Treinamento de percepção 
musical: módulo 1
Glauber Lúcio Alves Santiago

R$ 22,50

85-7600-024-5

2004 | CD-ROM

Este software foi desenvolvido com o 
objetivo de auxiliar no aprimoramento 
da percepção musical de estudantes de 
música e músicos que desejam exercitar 
alguns elementos da escuta musical. 
Neste módulo, o usuário terá contato 
com aspectos básicos sobre articula-
ções e frasea do, dinâmica, afinação, 
notas musicais, intervalos, escalas, 
cadências harmônicas e modulações.
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Trilogia amazônica: Hipócrates, 
o xamã e o escriba
Lincoln Amaral

R$ 24,00

978-85-7600-339-7

2013 | 14 x 21 cm | 222 p.

Neste romance que trata sobre o pro-
cesso de cura – do corpo, do espírito, 
das crenças arraigadas nas culturas 
brancas e indígenas –, um médico, um 
feiticeiro e um escritor serão formados 
ao longo do texto, em travessias que 
correm paralelas, mas depois conver-
gem. O ponto fulcral da convergência 
é a região do Amazonas, cuja história 
será trazida à luz e convertida, talvez, 
em metonímia da grande protagonista 
deste trabalho: a vastidão da natureza, 
em sua respiração vertiginosa, entre-
cortada pela violência do homem, e, 
no entanto, sempre de maior alcance, 
soberana, indevassável. Ao finalizar 
com a história do Acre e seus seringuei-
ros, sua política devastadora, como 
são todas aquelas que arrancam e des-
troem o que é propriedade da Terra e 
de seus habitantes primais, o romance 
consolida aquele que tudo indica ser o 
seu grande projeto, a força que o fez 
escrever-se, por um autor que se redupli-
ca em seus narradores.

Variações sobre o livro
Salim Miguel

R$ 12,00

85-85173-28-9

1998 | 14 x 21 cm | 110 p.

Salim Miguel escreve livros e sobre 
livros há mais de 50 anos. Com 
trabalhos de ficção e crítica literária 
publicados aqui e no exterior, neste 
livro discute o papel das editoras univer-
sitárias e o precário intercâmbio cultural 
entre o Brasil, os países hispano-ameri-
canos, Portugal e os países africanos.
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Acidentes em edificações 
devidos à ação do vento
João Alfredo Azzi Pitta
R$ 14,00 | 978-85-7600-357-1 | 42 p.

Ações devidas ao vento em 
edificações 
João Alfredo Azzi Pitta
R$ 20,00 | 978-85-85173-65-4 | 47 p.

Alguns quadros de sofrimento 
psíquico 
Carmen Lúcia Alves Filizola e Sofia 
Cristina Iost Pavarini
R$ 11,00 | 85-85173-96-3 | 37 p.

Aspectos jurídicos relacionados 
ao envelhecimento: uma análise 
de temas publicados na mídia
Luzia Cristina Antoniossi Monteiro e 
Sofia Cristina Iost Pavarini (Org.)
R$ 24,00 | 978-85-7600-237-6 | 80 p.

Bioimpressão aplicada à 
biotecnologia
Nadja Fernanda Gonzaga 
Serrano, José Dalton Cruz Pessoa e 
Cristina Paiva de Sousa
R$ 14,00 | 978-85-7600-403-5 | 47 p.

Biossegurança na área de 
saúde: uma abordagem 
interdisciplinar
Ana Cristina Vasconcelos Fialho, 

Série Apontamentos

A Série Apontamentos é composta preferencialmente de textos de 
apoio didático a cursos de graduação e pós-graduação.

21,5 x 27 cm
Impressão sob demanda

Fernando M. Araújo-Moreira, 
Cristiane Leite de Almeida, Antonio 
Ap. Pupim Ferreira e Cristina Paiva 
de Sousa
R$ 26,00 | 978-85-7600-230-7 | 87 p.

Brincar e o desenvolvimento 
psicomotor: manual prático de 
atividades, O
Maria Luisa Guillaumon Emmel e 
Mirela de Oliveira Figueiredo
R$ 16,00 | 978-85-7600-391-5 | 53 p.

Calculadora gráfica HP 50g 
aplicada à engenharia
Rodrigo Fajardo Filgueiras, Pedro 
Davies Rezende, Marco Aurélio 
Queiroz Rodrigues e Vinicius 
Noboru Kuranoto
R$ 52,00 | 978-85-7600-341-0 | 185 p.

Cartilha da lógica – 2a edição, A
Maria do Carmo Nicoletti
R$ 61,00 | 978-85-7600-151-5 | 233 p.

Cartilha prolog, A 
Maria do Carmo Nicoletti
R$ 35,00 | 978-85-7600-011-2 | 124 p.

Catálogo de avaliação do nível 
de indepen dência de cri an ças 
de 4 a 8 anos nas atividades 
de vida diária 
Thelma Simões Matsukura e Edna 

Maria Marturano
R$ 8,00 | 85-85173-58-0 | 25 p.

Contexto curricular do Estado 
de São Paulo: reflexões via 
registros de representação 
semiótica, O
Paulo César Oliveira (Org.)
R$ 16,00 | 978-85-7600-242-0 | 54 p.

Contribuições para a 
estimulação do desenvolvimento 
de bebês de risco
Nancy Vinagre Fonseca de 
Almeida e Maria Stella Coutinho de 
Alcantara Gil
R$ 20,00 | 978-85-7600-180-5 | 67 p.

Controle digital de processos 
químicos com Matlab e 
Simulink
Wu Hong Kwong
R$ 46,00 | 978-85-7600-089-1 | 166 p.

Controle na fabricação de 
álcool
Cláudio Hartkopf Lopes e Maria 
Teresa Mendes Ribeiro Borges
R$ 29,00 | 978-85-7600-159-1 | 95 p.

Cuidando do adulto: ações de 
enfermagem no atendimento 
das necessidades humanas 
básicas
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Anamaria Alves Napoleão, Noeli 
Marchioro Liston Andrade Ferreira, 
Rosely Moralez de Figueiredo, 
Juliana Martins, Aline Helena 
Appoloni, Sérgia Haddad Mota e 
Talita Poliana Roveroni Moraes
R$ 49,00 | 978-85-7600-146-1 | 176 p.

Cultivo e produção de mandioca 
(Manihot esculenta crantz)
Jean Carlos Cardoso
R$ 7,00 | 978-85-7600-302-1 | 24 p.

Cultura corporal: 
alguns subsídios para 
sua compreensão na 
contemporaneidade 
Luiz Gonçalves Junior
R$ 12,00 | 978-85-7600-015-0 | 39 p.

Cultura popular de Sorocaba 
e região: uma abordagem 
geográfica, A
Neusa de Fátima Mariano e 
Amanda Alves Gomes
R$ 17,00 | 978-85-7600-263-5 | 56 p.

Curso de física computacional 
1: para físicos e engenheiros 
físicos
Regiane Aparecida Ragi Pereira
R$ 72,00 | 978-85-7600-134-8 | 276 p.

Desenvolvimento da criança 
de zero a seis anos e a terapia 
ocupacional
Regina Helena Vitale Torkomian 
Joaquim, Patrícia Carla de Souza 
Della Barba e Isis de Albuquerque 
(Org.)
R$ 17,00 | 978-85-7600-398-4 | 56 p.

Desenvolvimento de 
habilidades linguísticas em 
inglês: foco no convívio social
Eliane Hercules Augusto-Navarro e 
Sandra Regina Buttros Gattolin (Org.)
R$ 17,00 | 978-85-7600-412-7 | 55 p.

Desenvolvimento de métodos 
por HPLC: fundamentos, 
estratégias e validação

Quezia B. Cass e Ana Lúcia 
Gusmão Degani
R$ 30,00 | 978-85-85173-61-6 | 77 p.

Desenvolvimento de novos 
empreendimentos 
Ana Lúcia Vitale Torkomian e 
Edemilson Nogueira
R$ 9,00 | 85-85173-54-8 | 31 p.

Dimensionamento de Elementos 
Estruturais em Aço segundo a 
NBR 8800:2008
Alex Sander Clemente de Souza
R$ 31,00 | 978-85-7600-185-0 | 109 p.

Economia geral: uma 
abordagem crítica à teoria 
conservadora
Joelson Gonçalves de Carvalho, 
Sebastião Ferreira da Cunha e 
Wagner de Souza Leite Molina
R$ 45,00 | 978-65-80216-06-2 | 135 p.

Educação das relações étnico-
-raciais: apontamentos críticos 
e a realidade da região de 
Sorocaba
Marcos Francisco Martins e 
Adriana Varani (Org.)
R$ 54,00 | 978-85-7600-404-2 | 206 p.

Educação Física escolar e a 
questão do gênero no Brasil e 
em Portu gal, A 
Luiz Gonçalves Junior e Glauco 
Nunes Souto Ramos
R$ 9,00 | 85-7600-035-0 | 29 p.

Elaboração de programas de 
ensino: material autoinstrutivo
Ana Lucia Cortegoso e Danila 
Secolim Coser
R$ 59,00 | 978-85-7600-243-7 | 225 p.

Eletricidade aplicada à 
engenharia
Maria Zanin e Ioshiaqui Shimbo
R$ 30,00 | 978-85-7600-133-1 | 104 p.

Enzimas: uma introdução 
para os cursos de graduação 

em Ciências Biológicas e 
Engenharia Florestal
Vadim Viviani
R$ 12,00 | 978-85-7600-417-2 | 39 p.

Equações diferenciais parciais 
com Maple V 
José Antonio Salvador
R$ 44,00 | 85-85173-74-2 | 155 p.

Estágios em Educação Física: 
experiência de ação e reflexão 
Glauco Nunes Souto Ramos
R$ 15,00 | 978-85-85173-64-7 | 50 p.

Estrutura e propriedades dos 
polímeros 
Abigail Salles Lisbão
R$ 47,00 | 978-85-85173-75-3 | 168 p.

Estudos avançados do 
desenvolvimento infantil 
Maria Stella Coutinho de Alcantara 
Gil e Nancy Vinagre Fonseca de 
Almeida
R$ 28,00 | 978-85-7600-049-5 | 92 p.

Evaporadores
Everaldo Cesar da Costa Araujo
R$ 27,00 | 978-85-7600-094-5 | 87 p.

Exercícios aplicados à físico
-química dos polímeros 
Abigail Salles Lisbão
R$ 20,00 | 85-7600-002-4 | 67 p.

Experimentos para laboratório 
de físico-química
Elton Sitta, José Mario Aquino, 
Manoel G. P. Homem, Sonia R. 
Biaggio
R$ 52,00 | 978-85-906962-3-0 | 130 p.

Ferramentas para o 
desenvolvimento profissional 
em Engenharia: currículo, 
estágio no exterior e docência
Daniel Rodrigo Leiva, Douglas 
Henrique Milanez e Tomaz Toshimi 
Ishikawa
R$ 30,00 | 978-65-80216-08-6 | 49 p.
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Ferramentas para o 
desenvolvimento profissional 
em Engenharia: inovação 
e desenvolvimento, 
empreendedorismo tecnológico 
e propriedade intelectual
Daniel Rodrigo Leiva, Douglas 
Henrique Milanez e Tomaz Toshimi 
Ishikawa
R$ 38,00 | 978-65-80216-07-9 | 73 p.

Ferramentas para o 
desenvolvimento profissional 
em Engenharia: pesquisa, 
ciência e tecnologia
Daniel Rodrigo Leiva, Douglas 
Henrique Milanez e Tomaz Toshimi 
Ishikawa (Org.)
R$ 23,00 | 978-85-7600-454-7 | 78 p.

Fontes de informação: um 
manual para cursos de 
graduação em biblioteconomia 
e ciência da informação 
Maria Matilde Kronka Dias e 
Daniela Pires
R$ 29,00 | 85-7600-037-7 | 105 p.

Formação e desenvolvimento 
de coleções de serviços de 
informação
Maria Matilde Kronka Dias e 
Daniela Pires
R$ 21,00 | 978-85-7600-016-7 | 70 p.

Formato MARC 21 
Bibliográfico: estudo e 
aplicações para livros, folhetos, 
folhas impressas e manuscritos
Zaira Regina Zafalon
R$ 31,00 | 978-85-7600-132-4 | 110 p.

Fundamentos da lógica 
aplicada à recuperação da 
informação, Os 
Ariadne Chloë Furnival
R$ 19,00 | 85-85173-85-8 | 64 p.

Fundamentos da teoria de 
conjuntos Fuzzy 
Maria do Carmo Nicoletti e 
Heloisa de Arruda Camargo

R$ 20,00 | 978-85-7600-023-7 | 65 p.

Fundamentos da teoria dos 
grafos para computação
Maria do Carmo Nicoletti e 
Estevam Rafael Hruschka Jr.
R$ 59,00 | 978-85-7600-075-4 | 228 p. 

Fundamentos de ecologia para 
o turismo: introdução aos 
conceitos básicos em ecologia 
voltados ao planejamento 
de atividades turísticas 
sustentáveis
Marcelo Nivert Schlindwein
R$ 31,00 | 978-85-7600-141-6 | 112 p.

Geotecnologias aplicadas à 
conservação da biodiversidade
Angela Terumi Fushita e José 
Eduardo dos Santos
R$ 26,00 | 978-85-7600-458-5 | 66 p.

Guia de operação do aplicativo 
CAD NX para uso em projeto 
mecânico de produto
Gustavo Franco Barbosa, Yu 
Kawahara, Juan Wesley dos Santos 
e Cleber Roberto Costa
R$ 38,00| 978-65-80216-33-8 | 85 p.

Hipertexto de métodos de 
matemática aplicada com 
Maple V 
José Antonio Salvador
R$ 31,00 | 85-85173-68-8 | 112 p.

Informação para 
Competitividade Empresarial 
(ICE): uso de fontes de 
informação para a estratégia e 
inteligência dos negócios
Sergio Luis da Silva
R$ 23,00 | 978-85-7600-158-4 | 77 p.

Integração energética: redes de 
trocadores de calor
Wu Hong Kwong
R$ 43,00 | 978-85-7600-321-2 | 152 p.

Introdução à biofísica estrutural
Ignez Caracelli e Julio Zukerman-

-Schpector
R$ 21,00 | 978-85-7600-065-2 | 69 p.

Introdução à economia
Andréa Eloisa Bueno Pimentel
R$ 26,00 | 978-85-7600-406-6 | 86 p.

Introdução à harmonia 
tradicional e ao contraponto
Glauber Lúcio Alves Santiago
R$ 18,00 | 978-85-7600-085-3 | 61 p.

Introdução à Matemática para 
Ciências Biológicas
Magda da Silva Peixoto
R$ 24,00 | 978-85-7600-414-1 | 81 p.

Introdução à tecnologia 
agroindustrial
Cláudio Hartkopf Lopes e Maria 
Teresa Mendes Ribeiro Borges
R$ 54,00 | 978-85-7600-157-7 | 193 p.

Introdução ao controle de 
processos químicos com Matlab 
– volumes 1 e 2 
Wu Hong Kwong
Volume 1

R$ 55,00 | 978-85-85173-92-0 | 212 p.

Volume 2

R$ 56,00 | 978-85-85173-93-7 | 215 p.

Introdução ao controle 
preditivo com Matlab 
Wu Hong Kwong
R$ 53,00 | 978-85-7600-054-9 | 204 p.

Introdução aos conceitos e 
cálculos da Química Analítica: 
1. Equilíbrio Químico e 
introdução à Química Analítica 
Quantitativa
Orlando Fatibello Filho
Esgotado | 978-85-7600-287-1 | 50 p.

Introdução aos conceitos e 
cálculos da Química Analítica: 
2. Equilíbrio Ácido-Base 
e aplicações em Química 
Analítica Quantitativa
Orlando Fatibello Filho
R$ 38,00 | 978-85-7600-305-2 | 137 p.
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Introdução aos conceitos e 
cálculos da Química Analítica: 
3. Equilíbrio de Solubilidade (ou 
de Precipitação) e aplicações 
em Química Analítica
Orlando Fatibello Filho
Esgotado | 978-85-7600-328-1 | 93 p.

Introdução aos conceitos e 
cálculos da Química Analítica: 
4. Equilíbrio de complexação e 
aplicações em Química Analítica
Orlando Fatibello Filho
Esgotado | 978-85-7600-390-8 | 139 p.

Introdução aos conceitos e 
cálculos da Química Analítica 
5. Equilíbrio de oxidação-
redução e aplicações em 
Química Analítica
Orlando Fatibello Filho
Esgotado | 978-85-7600-427-1 | 128 p.

Introdução às ligações 
químicas 
José de Anchieta Rodrigues
R$ 23,00 | 978-85-7600-032-7 | 77 p.

Jogos de luta: perspectiva da 
Motricidade Humana
Victor Lage, Luiz Gonçalves Junior, 
Kazuo Kawano Nagamine e 
Clayton da Silva Carmo
R$ 37,00 | 978-85-7600-501-8 | 96 p.

Ligações em estruturas de aço
Alex Sander Clemente de Souza
R$ 30,00 | 978-85-7600-304-5 | 100 p.

Lógica para principiantes
Mark J. R. Cass
R$ 14,00 | 978-85-7600-064-8 | 45 p.

Logística: visão global e 
picking
Daniel Fernando Bozutti, Miguel A. 
Bueno-da-Costa e Remigio Ruggeri
R$ 31,00 | 978-85-7600-184-3 | 111 p.

Marketing em ciência e 
tecnologia: conceitos e 
princípios básicos para 

ambientes informacionais
Maria Matilde Kronka Dias e Maria 
Cristina Comunian Ferraz 
R$ 16,00 | 85-7600-070-9 | 50 p.

Matlab: fundamentos e 
programação 
Carlos Eugenio Vendrametto Junior 
e Selma Helena de Vasconcelos 
Arenales
R$ 27,00 | 85-7600-028-8 | 90 p.

Mecânica dos sólidos 1: teoria 
e exercícios ilustrativos
José Sergio Komatsu e André Luis 
Christoforo
R$ 95,00 | | 978-85-7600-484-4 | 447 p.

Mecânica dos sólidos e 
introdução aos métodos 
numéricos para Engenharia Civil
André Luis Christoforo e Walter 
Libardi
R$ 102,00 | 978-85-906962-5-4 | 496 p.

Mecânica dos sólidos elementar: 
teoria e exercícios ilustrativos
José Sergio Komatsu e André Luis 
Christoforo
R$ 85,00 | 978-85-7600-471-4 | 271 p.

Mente, cérebro e consciência 
nos primórdios da 
metapsicologia freudiana: uma 
análise do Projeto de uma 
Psicologia (1895) – volume I
Richard Theisen Simanke
R$ 41,00 | 978-85-7600-096-9 | 148 p.

Modelo de aprendizado 
de máquina baseado em 
exemplares: principais 
características e algorit mos, O 
Maria do Carmo Nicoletti
R$ 18,00 | 978-85-7600-036-9 | 61 p.

Modelos probabilísticos 
aplicados à Engenharia de 
Produção 
Reinaldo Morabito
R$ 34,00 | 978-85-85173-79-1 | 121 p.

Motricidade: experiências de 
educar e educar-se
Luiz Gonçalves Junior (Org.)
R$ 39,00 | 978-85-7600-437-0 | 138 p.

Noções de inglês para 
propósitos acadêmicos: 
sensibilização
Eliane Hercules Augusto-Navarro 
(Org.)
R$ 26,00 | 978-85-7600-411-0 | 87 p.

Oficinas pedagógicas: o uso 
de material manipulativo no 
ensino fundamental (ciclo II)
Paulo César Oliveira (Org.)
R$ 45,00 | 978-85-7600-469-1 | 76 p.

Papel da extensão rural no 
fortalecimento da agricultura 
familiar e da agroecologia: 
textos introdutórios, O
Ricardo Serra Borsatto (Org.)
R$ 29,00 | 978-85-7600-459-2 | 55 p.

Patentes – conceitos e 
princípios básicos para a 
recuperação da informação
Maria Cristina Comunian Ferraz
R$ 26,00 | 978-85-7600-074-1 | 83 p.

Percepção e notação 
melódica: atividades de treino 
autorregulado
Antonio Carlos Leme Junior
R$ 38,00 | 978-85-7600-445-5 | 135 p.

Percepção e notação 
rítmica: atividades de treino 
autorregulado
Antonio Carlos Leme Junior
R$ 29,00 | 978-85-7600-441-7 | 102 p.

Pesquisando e normalizando: 
noções básicas e recomendações 
úteis para a elaboração de 
trabalhos científicos
Acrescenta exemplos de 
referências no estilo Vancouver 
Maria Angélica Dupas
R$ 27,00 | 978-85-85173-76-0 | 89 p.
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Planejamento fatorial em 
química: maximizando a 
obtenção de resultados
Edenir Rodrigues Pereira Filho
R$ 36,00 | 978-85-7600-397-7 | 88 p.

Procedimentos para o 
bibliotecário abrir sua pequena 
empresa de prestação de 
serviços 
Elaine de Oliveira Machado
R$ 11,00 | 978-85-85173-66-1 | 36 p.

Produtos educacionais: 
contribuições de pesquisas na 
Educação Matemática
Paulo César Oliveira (Org.)
R$ 54,00 | 987-85-7600-504-9 | 150 p.

Programação linear: uma 
abordagem prática
Wu Hong Kwong
R$ 54,00 | 978-85-7600-306-9 | 209 p.

Propriedade intelectual e 
conhecimento tradicional
Maria Cristina Comunian Ferraz e 
Heitor Cury Basso
R$ 26,00 | 978-85-7600-119-5 | 84 p.

Protocolo de avaliação 
gerontológica: módulo 
cuidador
Sofia Cristina Iost Pavarini, Aline 
Silveira Viana, Ana Paula Ferreira, 
Bruna Moretti Luchesi, Elisabeth 
Joan Barham, Fabiana de Souza 
Orlandi, Marisa Silvana Zazzetta 
de Mendiondo, Vania Aparecida 
Gurian Varoto, Vivian Melhado e 
Wilson José Alves Pedro
R$ 15,00 | 978-85-7600-298-7 | 50 p.

Protocolo de avaliação 
gerontológica: modulo idoso
Sofia Cristina Iost Pavarini, Aline 
Silveira Viana, Ana Paula Ferreira, 
Bruna Moretti Luchesi, Elisabeth 
Joan Barham, Fabiana de Souza 
Orlandi, Marisa Silvana Zazzetta 
de Mendiondo, Vania Aparecida 
Gurian Varoto, Vivian Melhado e 

Wilson José Alves Pedro
R$ 36,00 | 978-85-7600-291-8 | 128 p.

Protocolo de avaliação 
gerontológica: módulo 
organizacional
Vania Aparecida Gurian Varoto, 
Wilson José Alves Pedro, Aline 
Silveira Viana, Ana Paula Ferreira, 
Bruna Moretti Luchesi, Elisabeth 
Joan Barham, Fabiana de Souza 
Orlandi, Marisa Silvana Zazzetta 
de Mendiondo, Sofia Cristina Iost 
Pavarini e Vivian Melhado
R$ 7,00 | 978-85-7600-299-4 | 24 p.

Protocolo de avaliação 
gerontológica: módulo rede 
de suporte social
Sofia Cristina Iost Pavarini, Aline 
Silveira Viana, Ana Paula Ferreira, 
Bruna Moretti Luchesi, Elisabeth 
Joan Barham, Fabiana de Souza 
Orlandi, Marisa Silvana Zazzetta 
de Mendiondo, Vania Aparecida 
Gurian Varoto, Vivian Melhado e 
Wilson José Alves Pedro
R$ 10,00 | 978-85-7600-292-5 | 29 p.

Protocolos e racional 
para avaliação de riscos 
relacionados à ocorrência de 
lesões musculoesqueléticas no 
trabalho
Helenice Jane Cote Gil Coury e 
Tatiana de Oliveira Sato
R$ 23,00 | 978-85-7600-198-0 | 78 p.

Psicofármacos – 2a edição
Carmen Lúcia Alves Filizola, 
Sofia Cristina Iost Pavarini e José 
Fernando Petilli Filho 
R$ 10,00 | 978-85-7600-067-9 | 33 p.

Raios X: difração e 
espectroscopia 
José de Anchieta Rodrigues
R$ 15,00 | 978-85-7600-061-7 | 51 p.

Redação de relatórios para 
químicos 
André Fernando de Oliveira, Astréa 

F. de Souza Silva e Mário Alberto 
Tenan
R$ 6,00 | 978-85-7600-047-1 | 21 p.

Relação enfermeiro-paciente 
e instrumentos para coleta de 
dados – 2a edição, A
Carmen Lúcia Alves Filizola, Sofia 
Cristina Iost Pavarini, Sonia Regina 
Zerbetto e Priscila Tagliaferro
R$ 17,00 | 978-85-7600-199-7 | 55 p.

Sistemas numéricos e 
tratamento de inteiros no Pascal
Maria do Carmo Nicoletti e Sandra 
Abib
R$ 19,00 | 978-85-7600-012-1 | 63 p.

Temas de introdução à 
psicanálise freudiana
Richard Theisen Simanke e Fátima 
Caropreso
R$ 43,00 | 978-85-7600-068-7 | 155 p.

Trocadores de calor 
Everaldo Cesar da Costa Araujo
R$ 30,00 | 978-85-85173-87-6 | 108 p.

Uso do excel para químicos, O
André Fernando de Oliveira, Astréa 
F. de Souza Silva, Mário Alberto 
Tenan, Marcos Flores Júnior e 
Sérgio Lineu Olivo
R$ 10,00 | 978-85-7600-050-4 | 32 p.

Usos e usuários da informação 
Maria Matilde Kronka Dias e 
Daniela Pires
R$ 14,00 | 978-85-7600-022-8 | 48 p.
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Coleção SEaD

A Coleção SEaD-UFSCar é composta de livros didáticos e teóricos (nas ver-
sões impressa e audiolivro) produzidos para os seguintes cursos, todos da 
modalidade a distância: Sistemas de Informação, Tecnologia de Produção 
Sucroalcooleira, Engenharia Ambiental, Educação Musical, Pedagogia, 
Gestão Pública, Relações Étnico-Raciais e Conselhos Escolares.

21,5 x 27 cm
Impressão sob demanda.

Abordagem de Óptica Física 
e Física Moderna para 
Engenharia Ambiental, Uma
Hamilton Viana da Silveira e 
Fernando Andrés Londoño Badillo
R$ 29,00 | 978-85-7600-254-3 | 105 p.

Alfabetização e letramento na 
fase inicial da escolarização
Maria Iolanda Monteiro
R$ 33,00 | 978-85-7600-203-1 | 117 p.

Aprendizagem da docência e 
profissionalização: elementos 
de uma reflexão 
Regina Maria Simões Puccinelli 
Tancredi
R$ 19,00 | 978-85-7600-176-8 | 62 p.

Aprendizagem dialógica: 
ações e reflexões de uma 
prática educativa de êxito para 
todos(as)
Fabiana Marini Braga, Vanessa 
Gabassa e Roseli Rodrigues de Mello
R$ 25,00 | 978-85-7600-206-2 | 83 p.

Bate-papo sobre 
empreendedorismo: 
uma conversa franca 
sobre a criação de novos 
empreendimentos – Audiolivro
Roberto Ferrari
R$ 22,00 | 978-85-7600-273-4

Busca do conhecimento em 
educação: fundamentos do 
trabalho acadêmico-científico, 
Em
Adriana Fernandes Coimbra 
Marigo e Fabiana Marini Braga
R$ 28,00 | 978-85-7600-388-5 | 93 p.

Cálculo Numérico: uma 
abordagem para o Ensino a 
Distância
Selma Helena de Vasconcelos 
Arenales e José Antonio Salvador
R$ 46,00 | 978-85-7600-187-4 | 166 p.

Ciências do Ambiente: conceitos 
básicos em ecologia e poluição
Marcela Bianchessi da Cunha-
Santino e Irineu Bianchini Júnior
R$ 50,00 | 978-85-7600-202-4 | 179 p.

Coleção Arranjos para 
pequenos grupos – volume 1
Glauber Lúcio Alves Santiago
R$ 49,00 | 978-85-7600-381-6 | 130 p.

Conceitos básicos de controle 
estatístico da qualidade
Roberto Antonio Martins
R$ 33,00 | 978-85-7600-188-1 | 117 p.

Conhecendo as instalações 
elétricas
Antonio F. Comin
R$ 52,00 | 978-85-7600-335-9 | 201 p.

Conhecimento, linguagem e 
legitimação no processo de 
aprendizagem acadêmico-
-científica 
Adriana Mattar Maamari
R$ 13,00 | 978-85-7600-177-5 | 44 p.

Conselho escolar e as 
possibilidades de diálogo 
e convivência: o desafio da 
violência na escola
Maria Cecília Luiz (Org.)
R$ 34,00 | 978-85-7600-438-7 | 250 p.

Conselho escolar e diversidade: 
por uma escola mais 
democrática
Maria Cecília Luiz e Renata Maria 
Moschen Nascente (Org.)
R$ 30,00 | 978-85-7600-340-3 | 280 p.

Criatividade musical: conceitos 
e práticas
Fred Siqueira Cavalcante
R$ 18,00 | 978-85-7600-170-6 | 60 p.

Cultura no espaço da 
diversidade, sustentabilidade e 
inclusão
Denise de Freitas (Org.)
R$ 21,00 | 978-85-7600-436-3 | 71 p.
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Currículo(s) e educação infantil: 
retrospectiva e perspectivas de 
trabalho 
Patricia Maria Fragelli e Luciana 
Cristina Cardoso
R$ 24,00 | 978-85-7600-239-0 | 81 p.

De experiências e 
aprendizagens: educação 
não formal, música e cultura 
popular
Eduardo Conegundes de Souza 
(Org.)
R$ 47,00 | 978-85-7600-317-5 | 168 p.

Desafios e perspectivas para o 
setor sucroenergético do Brasil 
Marta Cristina Marjotta-Maistro 
(Org.)
R$ 81,00 | 978-85-7600-246-8 | 313 p.

Desafios e perspectivas para o 
setor sucroenergético do Brasil 
– DVD
Marta Cristina Marjotta-Maistro 
(Org.)
R$ 22,00 | 978-85-7600-238-3

Diferenças na educação: outros 
aprendizados
Richard Miskolci e Jorge Leite Júnior 
(Org.)
R$ 39,00 | 978-85-7600-377-9 | 253 p.

Economia Agrícola
Hildo Meirelles de Souza Filho e 
Antônio Márcio Buainain
R$ 33,00 | 978-85-7600-262-8 | 119 p.

Economia e administração: 
conceitos básicos
Marta Cristina Marjotta-Maistro
R$ 29,00 | 978-85-7600-322-9 | 97 p.

Educação a distância e 
tecnologias digitais: reflexões 
sobre sujeitos, saberes, 
contextos e processos
Aline M. de M. R. Reali e Daniel 
Mill (Org.)
R$ 47,00 | 978-85-7600-358-8 | 330 p.

Educação a distância, 
qualidade e convergências: 
sujeitos, conhecimentos, 
práticas e tecnologias
Daniel Mill e Aline M. de M. R. 
Reali (Org.)
R$ 40,00 | 978-85-7600-449-3 | 269 p.

Educação, Diferença e 
Desenvolvimento Nacional 
Valter Roberto Silvério e Thais Santos 
Moya
R$ 28,00 | 978-85-7600-175-1 | 92 p.

Educação e Avaliação: das 
políticas às práticas
Ana Beatris Lia Vaccari e Márcia 
Regina Onofre
R$ 20,00 | 978-85-7600-217-8 | 67 p.

Educação infantil em 
perspectiva: fundamentos e 
práticas docentes, A
Aline Sommerhalder (Org.)
R$ 44,00 | 978-85-7600-401-1 | 157 p.

Educação, Sustentabilidade e 
Economia Solidária: diálogos 
necessários para um outro 
mundo possível
Graziela Del Monaco, Caroline 
Lins Ribeiro e Sara Ferreira de 
Almeida
R$ 24,00 | 978-85-7600-234-5 | 80 p.

Engenharia Web: uma 
abordagem sistemática para o 
desenvolvimento de aplicações 
web
Delano Medeiros Beder
R$ 58,60 | 978-85-7600-290-1 | 213 p.

Ensino da língua: um processo 
discursivo, O
Claudia Raimundo Reyes e Dulce 
Masiero Piccolli (Org.)
R$ 39,00 | 978-85-7600-236-9 | 141 p.

Ensino e aprendizagem 
escolar: algumas origens das 
ideias educacionais

Rosa Maria Moraes A. de Oliveira
R$ 24,00 | 978-85-7600-165-2 | 80 p.

Estágio supervisionado 
do curso de Pedagogia a 
distância: a formação docente 
para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental
Maria Iolanda Monteiro e Rosa 
Maria Moraes A. de Oliveira
R$ 30,00 | 978-85-7600-426-6 | 100 p.

Estatística aplicada a sistemas 
de informações
Benedito Galvão Benze
R$ 60,00 | 978-85-7600-169-0 | 232 p.

Experimentos didáticos em 
Fenômenos de Transporte e 
operações unitárias para a 
Engenharia Ambiental
Ruy de Sousa Júnior
R$ 21,00 | 978-85-7600-272-7 | 71 p.

Fenômenos de transportes: 
mecânica dos fluidos
Wu Hong Kwong
R$ 43,00 | 978-85-7600-201-7 | 153 p.

Filosofia da Educação: 
trajetórias do processo 
formativo
Antônio Álvaro Soares Zuin e 
Roselaine Ripa
R$ 30,00 | 978-85-7600-258-1 | 99 p.

Gestão da educação básica: 
desafios, possibilidades e limites
Flávio Caetano da Silva e Maria 
Cecília Luiz
R$ 23,00 | 978-85-7600-288-8 | 75 p.

Gestão da educação municipal: 
contribuições do curso de 
formação do programa de 
apoio aos dirigentes municipais 
de educação
João Augusto Gentilini, Maria 
Cristina da Silveira Galan 
Fernandes e José Carlos Rothen 
(Org.)
R$ 24,00 | 978-85-7600-350-2 | 172 p.
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Gestão democrática no 
cotidiano escolar 
Sandra Aparecida Riscal
R$ 33,00 | 978-85-7600-171-3 | 115 p.

Gestão de organizações 
públicas: planejamento, 
organização e gestão da 
qualidade – Volume 1
José Flávio Diniz Nantes e Glauco 
Henrique de Sousa Mendes (Org.)
R$ 29,00 | 978-85-7600-277-2 | 252 p.

Gestão de organizações 
públicas: estado, burocracia, 
ética e economia do setor 
público – Volume 2
José Flávio Diniz Nantes e Glauco 
Henrique de Sousa Mendes (Org.)
R$ 19,00 | 978-85-7600-384-7 | 135 p.

Gestão do Conhecimento: 
aprender e compartilhar
Wanda Aparecida Machado 
Hoffmann
R$ 45,00 | 978-85-7600-265-9 | 159 p.

História da Educação 
Brasileira: da Colônia ao 
século XX
Amarilio Ferreira Jr.
R$ 34,00 | 978-85-7600-220-8 | 123 p.

História da Educação: 
da Antiguidade à época 
contemporânea
Marisa Bittar
R$ 32,00 | 978-85-7600-168-3 | 113 p.

História da Música Ocidental: 
uma breve trajetória desde o 
século XVIII até os dias atuais
Maristella Pinheiro Cavini
R$ 28,00 | 978-85-7600-200-0 | 101 p.

Imagens do Negro na Cultura 
Brasileira
Arthur Autran
R$ 24,00 | 978-85-7600-259-8 | 81 p.

Infância brasileira e a história 
das ideias pedagógicas: rastros 

e traços de uma construção 
social do ser criança, A
Alessandra Arce
R$ 21,00 | 978-85-7600-218-5 | 69 p.

Informação e gestão 
organizacional: conceitos 
básicos e exercícios práticos
Maria Cristina Comunian Ferraz
R$ 23,00 | 978-85-7600-208-6 | 75 p.

Introdução à arquitetura e à 
organização de computadores: 
síntese do processador MIPS
José Hiroki Saito
R$ 53,00 | 978-85-7600-207-9 | 191 p.

Introdução à cristalização: 
princípios e aplicações
Caliane B. B. Costa e Marco 
Giulietti
R$ 27,00 | 978-85-7600-196-6 | 91 p.

Introdução à Engenharia 
Econômica
Edemilson Nogueira
R$ 31,00 | 978-85-7600-256-7 | 111 p.

Introdução à Mecânica 
Aplicada à Engenharia e à 
Mecânica dos Sólidos
Sydney Furlan Junior
R$ 40,00 | 978-85-7600-260-4 | 143 p.

Introdução à programação 
orientada a objetos com C++ e 
Java
Ednaldo Brigante Pizzolato
R$ 43,00 | 978-85-7600-204-8 | 155 p.

Introdução ao CAD – desenho 
auxiliado por computador
Guilherme Aris Parsekian (Org.)
R$ 84,00 | 978-85-7600-314-4 | 323 p.

Introdução ao controle de 
processos e à instrumentação 
usando Scicos 
Wu Hong Kwong
R$ 41,00 | 978-85-7600-248-2 | 147 p.

Introdução ao Scilab/Scicos
Wu Hong Kwong
R$ 19,00 | 978-85-7600-216-1 | 63 p.

Introdução ao teclado: uma 
introdução à prática musical 
por meio do teclado – volume 1
Adriana Mendes e Glauber Lúcio 
Alves Santiago
R$ 39,00 | 978-85-7600-320-5 | 125 p.

Linguagens Corporais e suas 
implicações nas Práticas 
Pedagógicas: brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
tecnologias, consumo e 
modismos, As
Douglas Aparecido de Campos e 
Maria Aparecida Mello (Org.)
R$ 23,00 | 978-85-7600-219-2 | 76 p.

Linguagens Corporais e suas 
implicações nas Práticas 
Pedagógicas: cultura, corpo e 
movimento, As
Maria Aparecida Mello e Douglas 
Aparecido de Campos (Org.)
R$ 19,00 | 978-85-7600-191-1 | 62 p.

Matemática na formação 
de professores dos anos 
iniciais: aspectos teóricos e 
metodológicos, A
Cármen Lúcia Brancaglion Passos e 
Mauro Carlos Romanatto
R$ 21,00 | 978-85-7600-209-3 | 69 p.

Matemática na formação de 
professores dos anos iniciais: 
um olhar para além da 
Aritmética
Mauro Carlos Romanatto e Cármen 
Lúcia Brancaglion Passos
R$ 30,00 | 978-85-7600-274-1 | 107 p.

Método intermediário de flauta 
doce contralto 
Glauber Lúcio Alves Santiago
R$ 29,00 | 978-85-7600-183-6 | 96 p.

Método intermediário de flauta 
doce soprano 
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Glauber Lúcio Alves Santiago
R$ 29,00 | 978-85-7600-182-9 | 96 p.

Metodologia científica 
(Audiolivro)
Helena Caseli
R$ 38,00 | 978-85-7600-312-0

Microbiologia da fermentação 
alcoólica: a importância do 
monitoramento microbiológico 
em destilarias
Sandra Regina Ceccato-Antonini
R$ 29,00 | 978-85-7600-222-2 | 105 p.

Monitoramento da informação: 
uma introdução à Inteligência 
Competitiva
Wanda Aparecida Machado 
Hoffmann
R$ 34,00 | 978-85-7600-319-9 | 121 p.

Monitoramento e 
caracterização ambiental
Simone Andréa Pozza e 
Carmenlucia Santos Giordano 
Penteado
R$ 28,00 | 978-85-7600-400-4 | 101 p.

Olhar crítico-reflexivo diante 
da realidade educacional, Um
Claudia Raimundo Reyes e Hilda 
M. Monteiro (Org.)
R$ 25,00 | 978-85-7600-193-5 | 82 p.

Operações unitárias envolvendo 
transmissão de calor
Everaldo Cesar da Costa Araujo
R$ 45,00 | 978-85-7600-333-5 | 161 p.

Organização escolar: da 
administração escolar à 
gestão democrática
Celso Luiz Aparecido Conti
R$ 29,00 | 978-85-7600-289-5 | 260 p.

Pedagogo e o ensino de 
música nas escolas, O
Fernando Stanzione Galizia
R$ 14,00 | 978-85-7600-275-8 | 47 p.

Plural da infância: aportes da 

sociologia, O
Anete Abramowicz e Andrea Braga 
Moruzzi (Org.)
R$ 33,00 | 978-85-7600-205-5 | 118 p.

Política nacional de formação: 
parceria entre o governo 
federal e a UFSCar
Celso Luiz Aparecido Conti e 
Sandra Aparecida Riscal (Org.)
R$ 44,00 | 978-85-7600-419-6 | 417 p.

Políticas públicas, legislação e 
organização da escola
Maria Cecília Luiz e Flávio 
Caetano da Silva
R$ 24,00 | 978-85-7600-240-6 | 81 p.

Processos de formação de 
professores: narrativas, grupo 
colaborativo e mentoria
Cármen Lúcia Brancaglion Passos 
(Org.)
R$ 22,00 | 978-85-7600-221-5 | 74 p.

Psicologia da criança e da 
educação: uma introdução
João dos Santos Carmo e Priscila 
Mara de Araújo Gualberto
R$ 38,00 | 978-85-7600-267-3 | 137 p.

Reflexões sobre o fazer 
docente
Aline M. de M. R. Reali e Claudia 
Raimundo Reyes
R$ 29,00 | 978-85-7600-173-7 | 98 p.

Reflexões sobre o fazer 
docente (Audiolivro)
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R$ 29,00 | 978-85-7600-278-9

Relação entre professor, aluno 
e currículo em sala de aula, A
Fernando Stanzione Galizia
R$ 22,00 | 978-85-7600-268-0 | 73 p.

Relações étnico-raciais em 
contexto escolar: fundamentos, 
representações e ações

Lucia Maria de Assunção Barbosa 
(Org.)
R$ 21,00 | 978-85-7600-233-8 | 71 p.

Relações étnico-raciais: um 
percurso para educadores – 
volumes 1 e 2
Valter Roberto Silvério, Érica 
Aparecida Kawakami Mattioli e 
Thais Fernanda Leite Madeira
Volume 1

R$ 28,00 | 978-85-7600-310-6 | 238 p.

Volume 2

R$ 28,00 | 978-85-7600-311-3 | 320 p.

Sala de aula: espaço de 
encontro de culturas
Elenice Maria Cammarosano 
Onofre, Cristina Satiê de Oliveira 
Pátaro, e Márcia Regina Onofre
R$ 26,00 | 978-85-7600-224-6 | 87 p.

Seleção de conteúdos: o 
professor e sua autonomia na 
construção do currículo, A
José Artur B. Fernandes
R$ 20,00 | 978-85-7600-210-9 | 65 p.

Tecnologia das fermentações: 
fundamentos de bioprocessos
Reinaldo Gaspar Bastos
R$ 45,00 | 978-85-7600-190-4 | 162 p.

Tecnologia de produção de 
açúcar de cana
Cláudio Hartkopf Lopes (Org.)
R$ 51,00 | 978-85-7600-269-7 | 183 p.

Tecnologia e Sociedade: 
aspectos éticos na área de 
Computação (Audiolivro)
Rogério Aparecido Sá Ramalho
R$ 29,00 | 978-85-7600-395-3

Tecnologias digitais para 
educação musical
Daniel Gohn
R$ 20,00 | 978-85-7600-189-8 | 66 p.
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Teoria e gestão de 
organizações
Márcia Regina Neves Guimarães
R$ 23,00 | 978-85-7600-172-0 | 76 p.

Termodinâmica aplicada
Mônica L. Aguiar e Caliane B. B. 
Costa
R$ 51,00 | 978-85-7600-257-4 | 181 p.

Tópicos em separações 
mecânicas
Marlei Barboza Pasotto, Sergio 
Arnosti Jr. e Lúcia Helena Pelizer 
Passoto
R$ 21,00 | 978-85-7600-266-6 | 71 p.

Transporte de fluidos
Rosineide Gomes da Silva
R$ 41,00 | 978-85-7600-223-9 | 147 p.
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Sergio Pripas 50

Sérgio Telles 74, 143, 146

Silene Torres Marques 71

Sílvia Eloiza Priore 11

Sílvia Mara de Melo 120

Sílvia Nassif Del Lama 138

Silvio Manrich 24

Silvio Paulo Botomé 97

Simone Andréa Pozza 159

Simone Diniz 99

Simone Gibran Nogueira 85

Simone Marins 67

Simon Schwartzman 118

Sissa Jacoby 137

Sistema Integrado de Bibliotecas do Município de São Carlos 77

Soeli M. Schreiber da Silva 130

Sofia Cristina Iost Pavarini 150, 154

Sonia R. Biaggio 151

Sonia Regina Zerbetto 154

Soraya Fleischer 53

Sueli Amaral Mello 71

Susani Silveira Lemos França 50

Sydney Furlan Junior 158

T
Talita Poliana Roveroni Moraes 151

Tamás Szmrecsányi 7

Tânia Pellegrini 137

Tânia Stoltz 61

Taniele Rui 91

Tatiana de Oliveira Sato 154

Tatiane Marina Pinto de Godoy 58

Teresa Sales 100

Thais Fernanda Leite Madeira 159



174

Thais Santos Moya 157

Thelma Simões Matsukura 49, 150

Thereza Santos 86

Thiago Henrique Alvarado 120

Tiago Almeida Silva 26

Tomaz Toshimi Ishikawa 151, 152

Trompetando 147

Tulio Ferneda 85

V
Vadim Viviani 151

Valdemar Sguissardi 65, 118

Valter Roberto Silvério 48, 51, 52, 157, 159

Vanessa Gabassa 46, 156

Vanessa Regina de Oliveira Martins 67

Vania Aparecida Gurian Varoto 154

Vânia G. Zuin 9, 27

Vanice Sargentini 81, 101

Vera Chalmers 69

Vicente del Rio 96

Victor Lage 153

Victor Sequeira Roldão 75

Vinicius Noboru Kuranoto 150

Vitor Amorim de Angelo 95, 117

Viviana Gelado 144

Vivian Melhado 154

Vladimir Benincasa 119

W
Wagner de Souza Leite Molina 151

Waldenez de Oliveira 7

Walter Libardi 153

Wanda Aparecida Machado Hoffmann 44, 159, 160

Wellington Luiz Siqueira 102

Wilson Alves-Bezerra 93, 138

Wilson Camilo Chaves 55

Wilson José Alves Pedro 154

Wilton José Marques 39, 76, 95, 98

Wu Hong Kwong 28, 150, 152, 154, 157, 158 

Y
Yolanda Kioko Saito Furuya 22, 25

Yu Kawahara 152
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Zaira Regina Zafalon 152

Zeila de Brito Fabri Demartini 70

Zilda A. P. Del Prette 78, 79, 82
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Afídeos do Brasil e suas plantas hospedeiras (lista preliminar) Esgotado

Agenda 21 em sinopse Esgotado

Bacia hidrográfica do rio Jaguari Mirim: características, hidrologia, uso e gerenciamento de água 69,00

Certificação Socioambiental para a agricultura: desafios para o setor sucroalcooleiro 20,00

Deficiente auditivo, O Esgotado

Desejo de vida: um programa para garotas de programa 15,00

Diretrizes de auditoria ambiental 36,00

Empoderamento da família para enfrentar a violência doméstica, O 16,00

Empoderamiento de la familia para enfrentar la violencia doméstica, El 16,00

Empowering families to face domestic violence 16,00

Environments: technoscience and its relation to sustainability, ethics, aesthetics, health and the human future 42,00

Estudos integrados em ecossistemas: Estação Ecológica de Jataí (Volume 3) 50,00

Estudos integrados em ecossistemas: Estação Ecológica de Jataí (Volume 4) 50,00

Eventos mais sustentáveis: uma abordagem ecológica, econômica, social, cultural e política 19,00

HIV, seu portador e o tratamento anti-retroviral: implicações existenciais, O 32,00

Índice de capacidade para o trabalho 16,00

Manual prático de tratamento de águas residuárias – 2a edição 89,00

Método Meir Schneider de autocura (self-healing) 16,00

Métodos em toxinologia: toxinas de serpentes 36,00

Perfil nutricional de adolescentes do sexo masculino residentes em favelas 12,00

Síndrome pré-menstrual: um problema de mulher? 2,00

Terapia ocupacional: um enfoque epistemológico e social 18,00

Trabalhando sentado: manual para posturas confortáveis Esgotado

Vivências de educação popular na atenção primária à saúde: a realidade e a utopia 39,00

Voleibol sentado: brincar e jogar na Educação Física escolar 29,00

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS
Aplicações de química teórica no estudo de materiais: métodos in silico para nanomateriais 55,00

Atividades com Cabri-Géomètre II para cursos de licenciatura em matemática e professores do ensino médio… 56,00

Busca pela compreensão cósmica: crônicas para despertar o interesse pela Física e a Ciência em geral, A 30,00

Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado – segundo a NBR 6118:2014 90,00

Cálculos básicos da química – 4a edição revista e atualizada 55,00

Comportamento e dimensionamento de alvenaria estrutural – 2a edição revista 120,00

Controle de processos com Scilab 120,00

Cristais em vidros: ciência e arte 90,00

Cristalização Esgotado

Dimensionamento de elementos e ligações em estruturas de aço 60,00

Engenharia de Materiais para todos – 2a edição 39,00

Equilíbrio iônico: aplicações em Química Analítica – 2a edição 85,00

Estrutura de pólos tecnológicos Esgotado

Excel: cálculos para Engenharia – formas simples para resolver problemas complexos 55,00

Física em ação: mecânica 25,00

Fundamentos de Balanços de Massa e Energia: um texto básico para análise de… – 2a edição revista e ampliada 49,00

Geometria Analítica para todos e atividades com Octave e GeoGebra 75,00

Geoprocessamento e recursos hídricos: aplicações práticas 79,00

Gestão do agronegócio: textos selecionados 69,00

Gestão integrada da agricultura familiar 39,00

Hidráulica agrícola 65,00

História dos pesos e medidas – 2a edição ampliada 39,00

Identificação de plásticos: uma ferramenta para reciclagem – 2a edição 18,00

Introdução à Química Experimental – 3a edição 65,00

Introdução às redes neurais construtivas 30,00

Matemática universitária básica com Maple V 25,00
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Parâmetros de projeto de alvenaria estrutural com blocos de concreto 21,00

Potenciometria: aspectos teóricos e práticos 48,00

Princípios ativos de plantas superiores – 2a edição 38,00

Produtos naturais no controle de insetos – 2a edição 34,00

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção: resumos de teses e dissertações (1993-2005) Esgotado

Química Verde: fundamentos e aplicações 38,00

Radiografia de uma aula em engenharia 25,00

Reologia de polímeros fundidos – 2a edição 39,00

Resíduos plásticos e reciclagem: aspectos gerais e tecnologia – 2a edição 34,00

Resolvendo problemas de engenharia química com software livre Scilab 89,00

Seleção de materiais – 3a edição 49,00

SIG: uma plataforma para introdução de técnicas emergentes no planejamento urbano, regional e de transportes… 38,00

Síntese estereosseletiva de alcalóides e n-heterociclos 10,00

Sistema Kanban (DVD) 24,00

Sistemas de controle baseado em cartão para um work design enxuto: as bases do Kanban, Conwip,… 48,00

Some features of [4+2] – and [2+2] – cycloadditions 10,00

The use of free radical reactions in organic synthesis 5,00

Coleção Matemática
Inteligência artificial no ensino: como construir computadores que se comportam como humanos 54,00

Introdução à Teoria dos Números: um curso breve 35,00

Introdução à topologia geométrica: passeios de Euler, superfícies, e o teorema das quatro cores, Uma 35,00

Mágicas com papel, geometria e outros mistérios 42,00

Mágicas, matemática e outros mistérios 37,00

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
1968 faz 30 anos 19,00

30 anos de pós-graduação na UFSCar: multiplicando conhecimento 20,00

Ações afirmativas nas políticas educacionais: o contexto pós-Durban 40,00

Ações afirmativas: perspectivas de pesquisas de estudantes da reserva de vagas 42,00

Altas habilidades: sugestões para pesquisadores e educadores 52,00

Altas habilidades/superdotação: temas para pesquisa e discussão 39,00

Aluno com deficiência visual cortical: teoria e prática, O 29,00

América Afro-Latina – 1800-2000 39,00

Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos 37,00

Animal cultural, O 42,00

Antropologia de Schneider: pequena introdução, A 25,00

Ao correr da pena (folhetins inéditos) 45,00

Aprendizagem Baseada em Problemas: PBL uma experiência no ensino superior 34,00

Aprendizagem diálogica na sociedade da informação 30,00

Aprendizagem profissional da docência: saberes, contextos e práticas 42,00

Arquitetura e educação: câmpus universitários brasileiros 37,00

Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893/1971 Esgotado

Autores cidadãos – a sala de aula na perspectiva multirreferencial 21,25

Avaliação da Educação: referências para uma primeira conversa 50,00

Bê-á-bá da acústica arquitetônica – ouvindo a Arquitetura 42,00

B. F. Skinner: uma perspectiva europeia 47,00

Brincando na creche 14,00

Café, indústria e conhecimento – São Carlos, uma história de 150 anos 100,00

Calculando a significância clínica e o índice de mudança confiável em pesquisa-intervenção 18,00

Caminhos da cidadania: um percurso universitário em prol dos direitos humanos 27,00

Cérebros, máquinas e consciência: uma introdução à filosofia da mente Esgotado

Ciência, tecnologia e sociedade: desafios da construção do conhecimento 39,00

Comissão Justiça e Paz de São Paulo: gênese e atuação política (1972-1985) 27,50

Complexidade da docência e formação continuada de professores 38,00
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Compreendendo a prática do analista do comportamento 29,00

Comunicação política brasileira em diferentes dispositivos: uma abordagem discursiva 29,00

Comunidades de aprendizagem: outra escola é possível 38,00

Consciência e liberdade em Sartre: por uma perspectiva ética 37,00

Consumo e resíduo – fundamentos para o trabalho educativo 33,00

Coordenação pedagógica: novas abordagens do cotidiano escolar 35,00

Cor do amor: características raciais, estigmas e socialização em famílias negras brasileiras, A 65,00

“Corpo no outro corpo”: homoerotismo na narrativa portuguesa contemporânea 48,00

Cotas para negros no tribunal: a audiência pública do STF, As 29,00

Cotidiano, atividade humana e ocupação: perspectivas da terapia ocupacional no campo da saúde mental 50,00

Crenças e tecnologias: ensaios de comunicação, cibercultura e argumentação 23,00

Criança com asma e sua família: avaliação psicossomática e sistêmica, A 36,00

Cronos ensandecido: sobre a agitação no mundo contemporâneo 29,00

Cuidando da vida: olhar integrativo sobre o ambiente e o ser humano 24,00

Cuidar do espírito e do corpo entre o velho e os novos mundos (séculos XIII-XVIII) 58,00

Currículo e a gestão em foco, O 40,00

Culto às mídias, O 28,00

Deleuze: pensamento e acordo discordante 39,00

Democracia participativa no direito urbanístico 30,00

De preto a afro-descendente: trajetos de pesquisa sobre relações étnico-raciais no Brasil 47,50

Desafios do ensino de matemática na educação básica, Os 37,00

Descontrolada: uma etnografia dos problemas de pressão 46,00

Descobrindo a surdocegueira: educação e comunicação 24,00

Desenvolvimento de bebês: atividades cotidianas e a interação com o educador 18,00

Desenvolvimento profissional da docência: teorias e práticas 46,00

Deslocamentos e parentesco 32,00

Determinação do sujeito em Lacan: da reintrodução na psiquiatria à subversão do sujeito, A 25,00

Dinâmica demográfica e socioespacial no Brasil metropolitano: convergências e especificidades regionais 52,00

Discurso social e as retóricas da incompreensão: consensos e conflitos na arte de (não) persuadir, O 32,00

Discurso e sujeito: trama de significantes 39,00

Discurso e texto: multiplicidade de sentidos na Ciência da Informação 38,00

Disputas oligárquicas: as práticas políticas das elites mato-grossenses (1892-1906) 36,00

Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade 53,00

Do palco à página: publicar teatro e ler romances na época moderna (séculos XVI-XVIII) 54,00

Dos sindicatos ao governo: a organização nacional do PT de 1980 a 2005 49,00

Economia Solidária: a experiência da UFSCar em uma década de ensino, pesquisa e extensão 44,00

Economia solidária e os desafios globais do trabalho, A 45,00

Educação a distância: desafios contemporâneos 42,00

Educação a distância e tecnologias digitais: reflexões sobre sujeitos, saberes , contextos e processos 47,00

Educação danificada. Contribuições à teoria crítica da educação, A Esgotado

Educação e Alteridade 45,00

Educação escolar entre as grades 28,00

Educação especial: aspectos conceituais e emergentes 32,00

Educação para a cidadania 35,00

Educação profissional ao longo do processo de industrialização no Brasil, A 44,00

Enleios da tarrafa: etnografia de uma relação transnacional entre ONGs, Os 47,00

Ensaios em análise de discurso: questões analítico-teóricas 25,00

Ensino colaborativo como apoio à inclusão escolar: unindo esforços entre educação comum e especial 34,00

Ensino noturno e os trabalhadores, O Esgotado

Entre o corpo e a consciência: ensaios de interpretação da metapsicologia freudiana 29,00

Enunciação aforizante: um estudo discursivo sobre pequenas frases na imprensa cotidiana brasileira 28,00

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis 70,00

Esboço de uma sociologia do campo acadêmico: a educação superior no Brasil 24,00

Escola e aprendizagem da docência – processos de investigação e formação 38,00
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Escola e Diferença: caminhos para educação bilíngue de surdos 39,00

Escola humanista, A 10,00

Escola inclusiva 52,50

Escola profissional de São Carlos, A Esgotado

Escola, socialização e cidadania: um estudo da criança negra numa escola pública de São Carlos 20,00

Escravidão em São Carlos/SP: inventário analítico, A 48,00

Escrita acadêmica e identidade à luz da presença indígena na Universidade Federal de São Carlos 38,00

Escritas libertárias 45,00

Espaço da prisão e suas práticas educativas: enfoques e perspectivas contemporâneas, O 34,00

Estudos da infância no Brasil: encontros e memórias 37,00

Estudos migratórios: perspectivas metodológicas 29,00

Eu ainda sou criança: educação infantil e resistência 55,00

Experimentações filosóficas – ensaios, encontros e diálogos 38,00

Fábricas recuperadas no Brasil: o desafio da autogestão, As 39,00

Ficção e ensaio: literatura e história no Brasil 32,00

Filosofia da psicanálise: autores, diálogos, problemas 49,00

Filosofia e educação: ensaios sobre autores clássicos 55,00

Força do argumento, A Esgotado

Formação de professores na UFSCar: concepção, implantação e gestão de projetos pedagógicos das licenciaturas 38,00

Formação de professores: práticas pedagógicas e escola 42,00

Formação de professores: tendências atuais Esgotado

Fragmentos clínicos de psicanálise Esgotado

Freud: filosofia e psicanálise 48,00

Geometria nas séries iniciais: uma análise sob a perspectiva da prática pedagógica e da formação de professores, A 30,00

Gestão de projetos: uma perspectiva integrada 39,00

Globalização das cadeias produtivas do Brasil 25,00

Golpe de 1964 e o regime militar: novas perspectivas, O 29,00

Gonçalves Dias: o poeta na contramão (literatura e escravidão no romantismo brasileiro) 39,00

Governo das desigualdades: crítica da insegurança neoliberal, O 29,00

Governo dos meninos: liberdade tutelada e medidas socioeducativas, O 40,00

Grande imprensa e o PT (1989-2014), A 46,00

Guia bibliográfico de São Carlos 20,00

Habilidades sociais e competência social para uma vida melhor 40,00

História da beleza negra no Brasil: discursos, corpos e práticas 42,00

Ideias pedagógicas em movimento: produção de saberes na Escola Normal Secundária de São Carlos 29,00

Identidade em conflito: os imigrantes lituanos na Argentina, no Brasil e no Uruguai (1920–1955) 32,00

Imagens do pai no cinema: clínica da cultura contemporânea 26,00

Imigração e política em São Paulo 15,00

Imprensa italiana no Brasil: séculos XIX e XX 35,00

Informação e conhecimento: aproximando áreas de saber 36,00

Informação e os arquivos: teorias e práticas, A Esgotado

(In)Subordinações contemporâneas: consensos e resistências nos discursos 36,00

Interação e aquisição na aula de língua estrangeira 39,00

Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil 48,00

Intervenções baseadas em evidências: aplicações do Método JT 28,00

Japonesidades multiplicadas: novos estudos sobre a presença japonesa no Brasil 32,00

João Antônio: literatura e experiência social no Brasil 55,00

Joias da floresta: antropologia do tráfico de animais 60,00

Jornalismo em trânsito: o diálogo social solidário no espaço urbano 36,00

Juventude Católica: o novo discurso da Teologia da Libertação 25,00

Laços entre igreja, governo e economia solidária, Os 28,00

Leituras oitocentistas 65,00

Ler Althusser hoje 75,00

Libertação, descolonização e africanização da psicologia: breve introdução à… 32,00
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Literatura e cinema no ensino de ciências: ensaios e questões para sala de aula 33,00

Livro do Armazém: transcrição de um livro contábil com operações comerciais de Antonio Carlos de Arruda Botelho… Esgotado

Malunga Thereza Santos: a história de vida de uma guerreira 27,00

Mar de identidades: a imigração brasileira em Portugal, Um 35,00

Marcas da diferença no ensino escolar 37,00

Mecanismos do silêncio: expressões artísticas e censura no regime militar (1964-1984) 25,00

Médicos e clientela: da assistência psiquiátrica à comunidade 20,00

Migração e exílio 60,00

Migrantes: trabalho e trabalhadores no Complexo Agroindustrial Canavieiro (os heróis do agronegócio brasileiro) 35,00

Minaretes proibidos: demarcação cultural ou islamofobia constitucionalizada? 39,00

Movimento estudantil e repressão política: o ato público na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977)… 38,00

Multirreferencialidade nas ciências e na educação Esgotado

Murilo Rubião: senso e não senso 25,00

Nascimento da física no texto de Lucrécio: correntes e turbulências, O 44,00

Nascimento da metapsicologia: representação e consciência na obra inicial de Freud, O 28,00

Nos limites da ação: preconceito, inclusão e deficiência 29,00

Novas faces da vida nas ruas 49,00

O que é um autor? Revisão de uma genealogia 22,00

Operários sem patrão: gestão cooperativa e dilemas da democracia 21,25

Ordem pública e segurança individual: política e polícia no sertão de Pernambuco 22,00

Outras sociologias do trabalho: flexibilidades, emoções e mobilidades 48,00

Páginas latino-americanas: resenhas literárias (2009-2015) 46,90

Palácio e a caserna: a dinâmica militar das crises políticas na ditadura, O Esgotado

Pão, terra e liberdade: memória do movimento comunista de 1935 40,00

Para além do código digital: o lugar do jornalismo em um mundo interconectado 38,00

Paradigma indiciário e as modalidades de decifração nas Ciências Humanas, O 55,00

Parentes, vítimas, sujeitos: perspectivas antropológicas sobre relações entre humanos e animais 49,00

Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, O 28,75

Partido dos Trabalhadores e a política brasileira (1980-2006): uma história revisitada, O 32,00

Pedaços da guerra espanhola: seis histórias de vida tobarrenhas 32,00

Pensamento negro em educação no Brasil: expressões do movimento negro, O 20,00

Percepção ambiental: a experiência brasileira – 2a edição Esgotado

Persistência do aviamento: colonialismo e história indígena no Noroeste Amazônico, A 72,00

Pesquisa-ação e projeto cooperativo na perspectiva de Henri Desroche 38,00

Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão universitária Esgotado

Pesquisa como artesanato intelectual: considerações sobre método e bom senso, A 19,00

Pesquisa em Educação no Brasil: balanços e perspectivas 29,00

Pesquisas-ações: ciências, desenvolvimento e democracia 37,00

Poeta do lá, O 32,00

Polidocência na educação a distância: múltiplos enfoques – 2a edição 34,00

Política externa e o poder legislativo no Brasil pós-Redemocratização 38,00

Política de pós-graduação: um estudo da participação da comunidade científica 27,00

Políticas de autoria 25,00

Políticas migratórias: América Latina, Brasil e brasileiros no exterior 25,00

Por escrito: lições e relatos do mundo luso-brasileiro 45,00

Povos indígenas em São Paulo: novos olhares 44,00

Presenças de Foucault na Análise do discurso 31,00

Processos educativos em práticas sociais: pesquisas em educação 42,00

Processos formativos da docência: conteúdos e práticas 40,00

Profissionalismo e política no mundo do direito: as relações dos advogados, desembargadores, procuradores… 32,00

Profissionalismo, gênero e diferença nas carreiras jurídicas 28,00

Profissionalismo médico paulista e reforma na saúde adhemarista 28,00

Profissionalização dos deficientes mentais, A Esgotado

Profissões jurídicas, identidades e imagem pública 24,00
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Profissões republicanas: experiências brasileiras no profissionalismo 39,00

Programa de Pós-Graduação em Educação Especial – 25 anos construindo conhecimento - resumos de teses… 30,00

Psicoterapias de orientação psicanalítica: elementos centrais e aplicações diferenciadas 28,00

Quanta ciência há no ensino de ciências 55,00

Raízes da intolerância 29,00

Redes de poder & territórios produtivos 30,00

Redes e sociologia econômica 59,00

Redes de cooperação em creches: sete histórias sobre a integralidade do cuidado na infância e intersetorialidade… 29,00

Reestruturação agroindustrial – políticas públicas e segurança alimentar regional 44,00

Reflexões em torno da abordagem multirreferencial 17,50

Remexer anotações: o trabalho de um arguidor antropólogo 42,00

Revolução dos gerentes brasileiros, A Esgotado

Rolê pela cidade de riscos: leituras da piXação em São Paulo, Um 32,00

Ruralidades, trabalho e meio ambiente: diálogos sobre sociabilidades rurais contemporâneas 38,00

Schola Mater: a antiga Escola Normal de São Carlos 25,00

Sobre casos e casamentos: afetos e amores através de penitenciárias femininas m São Paulo e Barcelona 32,00

Só palavras compostas: manual de consulta e auto-aprendizagem 24,00

Só vírgula: método fácil em vinte lições – 3a edição 34,00

Sociologia econômica e das finanças: um projeto em construção 45,00

Sujeito contemporâneo, saúde e trabalho: múltiplos olhares 47,50

Surdocegueira: níveis e formas de comunicação 29,00

Surdocegueira por síndrome de Usher: Recursos pedagógicos acessíveis 29,00

Temas em educação especial Esgotado

Temas em educação especial: avanços recentes 59,00

Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e educação de surdos 42,00

Teoria crítica e educação. A questão da formação cultural na Escola de Frankfurt Esgotado

Teorias do comportamento e subjetividade na psicologia Esgotado

Teorização de práticas pedagógicas: escola, universidade, pesquisa 35,00

Terapia Assistida por Animais (TAA): aplicação no desenvolvimento psicomotor da criança com deficiência intelectual 28,00

Terapia Ocupacional e comunicação alternativa em contextos de desenvolvimento humano 48,00

Terapia Ocupacional Social: desenhos teóricos e contornos práticos 50,00

Trabalho de indivíduos com atraso no desenvolvimento intelectual: contribuições da Análise do Comportamento… 29,00

Trabalho e regulação em perspectiva comparada 50,00

Trabalho (Imaterial), valor e classes sociais: diálogos com pesquisadores contemporâneos 57,00

Tradição, nacionalismo e modernidade: o monumento Duque de Caxias 36,00

Trajetória da Democracia Socialista: da fundação ao PT, A 25,00

Trajetórias escolares de alunos com deficiência 36,00

TST frente à terceirização, O 25,00

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos: os primeiros tempos: 1948-1971 Esgotado

Universidade e indústria: depoimentos – 2a edição 10,00

Universidade, fundação e autoritarismo: o caso da UFSCar 20,00

Uso de recursos tecnológicos no ensino musical 59,00

Velhas fazendas: arquitetura e cotidiano nos campos de Araraquara 1830-1930 85,00

Velhos trabalhos, novos dias: modos atuais de inserções de antigas atividades laboriais 30,00

Vestidas e afeitas para serem virtuosas: as mulheres na Castela dos séculos XIV e XV 48,00

Violência e seus paradoxos: práticas discursivas pelas lentes de Michel Foucault 34,00

Violência nota zero: como aprimorar as relações na escola 34,00

Vozes à margem: periferias, estética e política 42,00

Ciclo de palestras sobre subjetividade e lin guagem (5 DVDs)
Palestra 1 - Husserl: significações e fenômenos 22,00

Palestra 2 - Leibniz: destino e liberdade 22,00

Palestra 3 - A crítica da razão na fenomenologia de Merleau-Ponty (parte 1/3) 22,00

Palestra 4 - A crítica da razão na fenomenologia de Merleau-Ponty (parte 2/3) 22,00
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Palestra 5 - A crítica da razão na fenomenologia de Merleau-Ponty (parte 3/3) 22,00

Coleção Nossa História
Almanach - Album de São Carlos: 1916-1917 30,00

Almanach de 1894 25,00

Almanach de S. Carlos para 1915 30,00

Almanack Annuario de S. Carlos: 1928 30,00

Almanack de S. Carlos: 1927 15,00

Almanáque de S. Carlos: 1905 20,00

Bonde em São Carlos: crônicas e poemas, O 23,75

Café e indústria – São Carlos 1850-1950 – 3a edição 25,00

Caminhos do tempo 25,00

Estudo crítico sobre o clima da região de S. Carlos 15,00

Fontes estatístico-nominativas da propriedade rural em São Carlos [1873-1940] 35,00

História da saúde em São Carlos 30,00

Imprensa São-Carlense: 1876-1995 20,00

Jardim Público de S. Carlos do Pinhal, O 20,00

Limites da legislação e o (des)controle da expansão urbana: São Carlos (1857-1977) 45,00

Memórias do Instituto 29,00

Movimento estudantil: história e memória do Centro Acadêmico Armando de… 32,00

Ocupação dos sertões de Araraquara: das Sesmarias e Apossamentos à Lei de Terras de 1850, A 42,00

Postais do tempo 25,00

Reprodução do racismo: fazendeiros, negros e imigrantes no oeste paulista, 1880-1914, A 42,00

São Carlos na esteira do tempo 30,00

LITERATURA E ARTES
Álibi 12,00

Arcabuzes 20,00

Argumentação e interdiscursividade: o sentido do como se na lei e na jurisprudência: o caso do concubinato 18,00

Canudos, história em versos 34,00

Carta aos loucos Esgotado

Caryl Chessman e os seios da prima 20,00

Como se soltos na água do mar 10,00

Contos populares: Portugal, Brasil e São Carlos 35,00

Contos premiados – VI Concurso Nacional de Contos Prêmio Ignácio de Loyola Brandão 10,00

Contos premiados – VII Concurso Nacional de Contos Prêmio Ignácio de Loyola Brandão 10,00

Contos premiados – VIII Concurso Nacional de Contos Prêmio Ignácio de Loyola Brandão 10,00

Contos premiados – IX Concurso Nacional de Contos Prêmio Ignácio de Loyola Brandão 10,00

Contos premiados – São Carlos, 150 anos 19,00

Cosmonave 10,00

Crônicas de cinema 22,50

Curta viagem de núpcias, Uma 8,00

Dias do demônio, Os Esgotado

Direito de matar, O 13,00

Escolhi ser albino 32,00

Eu: primeira pessoa, singular 10,00

Exceções e outros contos fantásticos 35,00

Ficção de Camilo José Cela: além do bem e do mal, A 18,50

Florestan Fernandes: o engraxate que se tornou sociólogo Esgotado

Gavetas vazias – ficção e política nos anos 70 18,00

Histórias zoófilas e outras atrocidades 30,00

João Paizão 45,00

Máquina de Hyerónimus e outras histórias, A 15,00

Maracatu circuncidado 35,00

Menina de arte 29,00
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Meu pé de feijão guandu e outros contos 22,00

Meu teatro no papel 20,00

Mímica no aquário predileto 32,00

Naninha, aceitai as minhas saudades: cartas do Conde do Pinhal para Anna Carolina, sua esposa Esgotado

No encanto dos passarinhos: canções para cantar, dançar, tocar e brincar 85,00

Novo período literário, O 10,00

Palavra nunca, A Esgotado

Parque industrial Esgotado

Pato fui eu: contos & crônicas, O 20,00

Peixe de bicicleta 29,00

Perdoar Esgotado

Plano surreal, O 20,00

Poesia e política nas canções de Bob Dylan e Chico Buarque Esgotado

Poéticas da transgressão: vanguarda e cultura popular nos anos 20 na América Latina 38,00

Portal dos sonhos 16,00

Primeiro de abril: narrativas da cadeia Esgotado

Protesto e o novo romance brasileiro 20,00

Psicanalista vai ao cinema, O 28,00

São Carlos 145 anos – caçadores de imagens Esgotado

São Carlos contada em histórias 25,00

Sol e pedra 15,00

Sorrisos meio sacanas 20,00

Treinamento de percepção musical – módulo 1 22,50

Trilogia amazônica: Hipócrates, o xamã e o escriba 24,00

Variações sobre o livro 12,00

SÉRIE APONTAMENTOS
Acidentes em edificações devidos à ação do vento 14,00

Ações devidas ao vento em edificações 20,00

Alguns quadros de sofrimento psíquico 11,00

Aspectos jurídicos relacionados ao envelhecimento: uma análise de temas publicados na mídia 24,00

Bioimpressão aplicada à biotecnologia 14,00

Biossegurança na área de saúde: uma abordagem interdisciplinar 26,00

Brincar e o desenvolvimento psicomotor: manual prático de atividades, O 16,00

Calculadora gráfica HP 50g aplicada à engenharia 52,00

Cartilha da lógica – 2a edição, A 61,00

Cartilha prolog, A 35,00

Catálogo de avaliação do nível de indepen dência de cri an ças de 4 a 8 anos nas atividades de vida diária 8,00

Contexto curricular do Estado de São Paulo: reflexões via registros de representação semiótica, O 16,00

Contribuições para a estimulação do desenvolvimento de bebês de risco 20,00

Controle digital de processos químicos com Matlab e Simulink 46,00

Controle na fabricação de álcool 29,00

Cuidando do adulto: ações de enfermagem no atendimento das necessidade humanas básicas 49,00

Cultivo e produção de mandioca (Manihot esculenta crantz) 7,00

Cultura corporal: alguns subsídios para sua compreensão na contemporaneidade 12,00

Cultura popular de Sorocaba e região: uma abordagem geográfica, A 17,00

Curso de física computacional 1: para físicos e engenheiros físicos 72,00

Desenvolvimento da criança de zero a seis anos e a terapia ocupacional 17,00

Desenvolvimento de habilidades linguísticas em inglês: foco no convívio social 17,00

Desenvolvimento de métodos por HPLC: fundamentos, estratégias e validação 30,00

Desenvolvimento de novos empreendimentos 9,00

Dimensionamento de elementos estruturais em aço segundo a NBR 8800:2008 Esgotado

Economia geral: uma abordagem crítica à teoria conservadora 45,00

Educação das relações étnico-raciais: apontamentos críticos e a realidade da região de Sorocaba 54,00
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Educação Física escolar e a questão do gênero no Brasil e em Portu gal, A 9,00

Elaboração de programas de ensino: material autoinstrutivo 59,00

Eletricidade aplicada à engenharia 30,00

Enzimas: uma introdução para os cursos de graduação em Ciências Biológicas e Engenharia Florestal 12,00

Equações diferenciais parciais com Maple V 44,00

Estágios em Educação Física: experiência de ação e reflexão 15,00

Estrutura e propriedades dos polímeros 47,00

Estudos avançados do desenvolvimento infantil 28,00

Evaporadores 27,00

Exercícios aplicados à físico-química dos polímeros 20,00

Experimentos para laboratório de físico-química 52,00

Ferramentas para o desenvolvimento profissional em Engenharia: currículo, estágio no exterior e docência 30,00

Ferramentas para o desenvolvimento profissional em Engenharia: inovação e desenvolvimento, empreendedorismo… 38,00

Ferramentas para o desenvolvimento profissional em Engenharia: pesquisa, ciência e tecnologia 23,00

Fontes de informação: um manual para cursos de graduação em biblioteconomia e ciência da informação 29,00

Formação e desenvolvimento de coleções de serviços de informação 21,00

Formato MARC 21 Bibliográfico: estudo e aplicações para livros, folhetos, folhas impressas e manuscritos 31,00

Fundamentos da lógica aplicada à recuperação da informação, Os 19,00

Fundamentos da teoria de conjuntos Fuzzy 20,00

Fundamentos da teoria dos grafos para computação 59,00

Fundamentos de ecologia para o turismo: introdução aos conceitos básicos em ecologia voltados ao planejamento… 31,00

Geotecnologias aplicadas à conservação da biodiversidade 26,00

Guia de operação do aplicativo CAD NX para uso em projeto mecânico de produto 38,00

Hipertexto de métodos de matemática aplicada com Maple V 31,00

Informação para Competitividade Empresarial (ICE): uso de fontes de informação para a estratégia e inteligência… 23,00

Integração energética: redes de trocadores de calor 43,00

Introdução à biofísica estrutural 21,00

Introdução à economia 26,00

Introdução à harmonia tradicional e ao contraponto 18,00

Introdução à Matemática para Ciências Biológicas 24,00

Introdução à tecnologia agroindustrial 54,00

Introdução ao controle de processos químicos com Matlab – volume1 55,00

Introdução ao controle de processos químicos com Matlab – volume 2 56,00

Introdução ao controle preditivo com Matlab 53,00

Introdução aos conceitos e cálculos da Química Analítica: 1. Equilíbrio Químico e introdução à Química… Esgotado

Introdução aos conceitos e cálculos da Química Analítica: 2. Equilíbrio Ácido-Base e aplicações em Química… 38,00

Introdução aos conceitos e cálculos da Química Analítica: 3. Equilíbrio de Solubilidade (ou de precipitação)… Esgotado

Introdução aos conceitos e cálculos da Química Analítica: 4. Equilíbrio de complexação e aplicações em Química Analítica Esgotado

Introdução aos conceitos e cálculos da Química Analítica: 5. Equilíbrio de oxidação-redução e aplicações… Esgotado

Introdução às ligações químicas 23,00

Jogos de luta: perspectiva da Motricidade Humana 37,00

Ligações em estruturas de aço Esgotado

Lógica para principiantes 14,00

Logística: visão global e picking 31,00

Marketing em ciência e tecnologia: conceitos e princípios básicos para ambientes informacionais 16,00

Matlab: fundamentos e programação 27,00

Mecânica dos sólidos 1: teoria e exercícios ilustrativos 95,00

Mecânica dos sólidos e introdução aos métodos numéricos para Engenharia Civil 102,00

Mecânica dos sólidos elementar: teoria e exercícios ilustrativos 85,00

Mente, cérebro e consciência nos primórdios da metapsicologia freudiana: uma análise do Projeto de uma… 41,00

Modelo de aprendizado de máquina baseado em exemplares: principais características e algoritmos, O 18,00

Modelos probabilísticos aplicados à Engenharia de Produção 34,00

Motricidade: experiências de educar e educar-se 39,00
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Noções de inglês para propósitos acadêmicos: sensibilização 26,00

Oficinas pedagógicas: o uso de material manipulativo no ensino fundamental (ciclo II) 45,00

Papel da extensão rural no fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia: textos introdutórios, O 29,00

Patentes: conceitos e princípios básicos para a recuperação da informação 26,00

Percepção e notação melódica: atividades de treino autorregulado 38,00

Percepção e notação rítmica: atividades de treino autorregulado 29,00

Pesquisando e normalizando: noções básicas e recomendações úteis para a elaboração de trabalhos científicos 27,00

Planejamento fatorial em química: maximizando a obtenção de resultados 36,00

Procedimentos para o bibliotecário abrir sua pequena empresa de prestação de serviços 11,00

Produtos educacionais: contribuições de pesquisas na Educação Matemática 54,00

Programação linear: uma abordagem prática 54,00

Propriedade intelectual e conhecimento tradicional 26,00

Protocolo de avaliação gerontológica: módulo cuidador 15,00

Protocolo de avaliação gerontológica: modulo idoso 36,00

Protocolo de avaliação gerontológica: módulo organizacional 7,00

Protocolo de avaliação gerontológica: módulo rede de suporte social 10,00

Protocolos e racional para avaliação de riscos relacionados à ocorrência de lesões musculoesqueléticas no trabalho 23,00

Psicofármacos – 2a edição 10,00

Raios X: difração e espectroscopia 15,00

Redação de relatórios para químicos 6,00

Relação enfermeiro-paciente e instrumentos para coleta de dados – 2a edição, A 17,00

Sistemas numéricos e tratamento de inteiros no Pascal 19,00

Temas de introdução à psicanálise freudiana 43,00

Trocadores de calor 60,00

Uso do excel para químicos, O 10,00

Usos e usuários da informação 14,00

COLEÇÃO SEaD
Abordagem de Óptica Física e Física Moderna para Engenharia Ambiental, Uma 29,00

Alfabetização e letramento na fase inicial da escolarização 33,00

Aprendizagem da docência e profissionalização: elementos de uma reflexão 19,00

Aprendizagem dialógica: ações e reflexões de uma prática educativa de êxito para todos(as) 25,00

Bate-papo sobre empreendedorismo: uma conversa franca sobre a criação de novos empreendimentos (Audiolivro) 22,00

Busca do conhecimento em educação: fundamentos do trabalho acadêmico-científico, Em 28,00

Cálculo Numérico: uma abordagem para o Ensino a Distância 46,00

Ciências do Ambiente: conceitos básicos em ecologia e poluição 50,00

Coleção Arranjos para pequenos grupos – volume 1 49,00

Conceitos básicos de controle estatístico da qualidade 33,00

Conhecendo as instalações elétricas 52,00

Conhecimento, linguagem e legitimação no processo de aprendizagem acadêmico-científica 13,00

Conselho escolar e as possibilidades de diálogo e convivência: o desafio da violência na escola 34,00

Conselho escolar e diversidade: por uma escola mais democrática 30,00

Criatividade musical: conceitos e práticas 18,00

Cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e inclusão 21,00

Currículo(s) e educação infantil: retrospectiva e perspectivas de trabalho 24,00

De experiências e aprendizagens: educação não formal, música e cultura popular 47,00

Desafios e perspectivas para o setor sucroenergético do Brasil 81,00

Desafios e perspectivas para o setor sucroenergético do Brasil (Audiolivro) 22,00

Diferenças na educação: outros aprendizados 39,00

Economia Agrícola 33,00

Economia e administração: conceitos básicos 29,00

Educação a distância e tecnologias digitais: reflexões sobre sujeitos, saberes, contextos e processos 47,00

Educação a distância, qualidade e convergências: sujeitos, conhecimentos, práticas e tecnologias 40,00

Educação, Diferença e Desenvolvimento Nacional 28,00



186

Educação e Avaliação: das políticas às práticas 20,00

Educação infantil em perspectiva: fundamentos e práticas docentes, A 44,00

Educação, Sustentabilidade e Economia Solidária: diálogos necessários para um outro mundo possível 24,00

Engenharia Web: uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de aplicações web 58,60

Ensino da língua: um processo discursivo, O 39,00

Ensino e aprendizagem escolar: algumas origens das ideias educacionais 24,00

Estágio supervisionado do curso de Pedagogia a distância: a formação docente para os anos iniciais do… 30,00

Estatística aplicada a sistemas de informações 60,00

Experimentos didáticos em Fenômenos de Transporte e operações unitárias para a Engenharia Ambiental 21,00

Fenômenos de transportes: mecânica dos fluidos 43,00

Filosofia da Educação: trajetórias do processo formativo 30,00

Gestão da educação básica: desafios, possibilidades e limites 23,00

Gestão da educação municipal: contribuições do curso de formação do programa de apoio aos dirigentes… 24,00

Gestão democrática no cotidiano escolar 33,00

Gestão de organizações públicas: planejamento, organização e gestão da qualidade – volume 1 29,00

Gestão de organizações públicas: estado, burocracia, ética e economia do setor público – volume 2 19,00

Gestão do Conhecimento: aprender e compartilhar 45,00

História da Educação Brasileira: da Colônia ao século XX 34,00

História da Educação: da Antiguidade à época contemporânea 32,00

História da Música Ocidental: uma breve trajetória desde o século XVIII até os dias atuais 28,00

Imagens do negro na cultura brasileira 24,00

Infância brasileira e a história das ideias pedagógicas: rastros e traços de uma construção social do ser criança, A 21,00

Informação e gestão organizacional: conceitos básicos e exercícios práticos 23,00

Introdução à arquitetura e à organização de computadores: síntese do processador MIPS 53,00

Introdução à cristalização: princípios e aplicações 27,00

Introdução à Engenharia Econômica 31,00

Introdução à Mecânica Aplicada à Engenharia e à Mecânica dos Sólidos 40,00

Introdução à programação orientada a objetos com C++ e Java 43,00

Introdução ao CAD – desenho auxiliado por computador 84,00

Introdução ao controle de processos e à instrumentação usando Scicos 41,00

Introdução ao Scilab/Scicos 19,00

Introdução ao teclado: uma introdução à prática musical por meio do teclado – volume 1 39,00

Linguagens Corporais e suas implicações nas Práticas Pedagógicas: brinquedos, brincadeiras, jogos, tecnologias…, As 23,00

Linguagens Corporais e suas implicações nas Práticas Pedagógicas: cultura, corpo e movimento, As 19,00

Matemática na formação de professores dos anos iniciais: aspectos teóricos e metodológicos, A 21,00

Matemática na formação de professores dos anos iniciais: um olhar para além da Aritmética Esgotado

Método intermediário de flauta doce contralto 29,00

Método intermediário de flauta doce soprano 29,00

Metodologia científica (Audiolivro) 38,00

Microbiologia da fermentação alcoólica: a importância do monitoramento microbiológico em destilarias 29,00

Monitoramento da informação: uma introdução à Inteligência Competitiva 34,00

Monitoramento e caracterização ambiental 28,00

Olhar crítico-reflexivo diante da realidade educacional, Um 25,00

Operações unitárias envolvendo transmissão de calor Esgotado

Organização escolar: da administração escolar à gestão democrática 29,00

Pedagogo e o ensino de música nas escolas, O 14,00

Plural da infância: aportes da sociologia, O 33,00

Política nacional de formação: parceria entre o governo federal e a UFSCar 44,00

Políticas públicas, legislação e organização da escola 24,00

Processos de formação de professores: narrativas, grupo colaborativo e mentoria 22,00

Psicologia da criança e da educação: uma introdução – 2a edição 39,50

Reflexões sobre o fazer docente 29,00

Reflexões sobre o fazer docente (Audiolivro) 29,00
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Relação entre professor, aluno e currículo em sala de aula, A 22,00

Relações étnico-raciais em contexto escolar: fundamentos, representações e ações 21,00

Relações étnico-raciais: um percurso para educadores – volume 1 28,00

Relações étnico-raciais: um percurso para educadores – volume 2 28,00

Sala de aula: espaço de encontro de culturas 26,00

Seleção de conteúdos: o professor e sua autonomia na construção do currículo, A 20,00

Tecnologia das fermentações: fundamentos de bioprocessos 45,00

Tecnologia de produção de açúcar de cana 51,00

Tecnologia e Sociedade: aspectos éticos na área de Computação (Audiolivro) 29,00

Tecnologias digitais para educação musical 20,00

Teoria e gestão de organizações 23,00

Termodinâmica aplicada 51,00

Tópicos em separações mecânicas 21,00

Transporte de fluidos 41,00








