
 
 

Prezados Usuários, 

A equipe do SBI/IQSC tem efetuado constantes mudanças para promover uma maior 

interação com vocês. 

Efetuamos mudanças no layout da biblioteca disponibilizando ambientes 

destinados especificamente às reuniões para troca de ideias no andar térreo, 

às salas de estudo em grupo no primeiro andar, assim como um espaço no 

segundo andar para o estudo individual, com o silêncio necessário para o 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. 

Este novo olhar na busca da adequação dos serviços ao perfil de nossos 

usuários, também possibilitou a promoção de diversas atividades interativas, 

como a parceria com docentes para o oferecimento de monitoria e aulas na 

biblioteca, a capacitação em bases de dados, a aquisição de um software anti-

plágio, entre outras. 

Ainda neste mês, será disponibilizada uma Sala Multiuso com os recursos 

informacionais e multimídia necessários para auxiliar as atividades de 

ensino, realização de atividades extraclasse, palestras e treinamentos. 

Continuamos abertos às sugestões e pontos de melhorias para que possamos 

corresponder cada vez mais aos seus interesses e necessidades. 

A equipe da biblioteca quer estar cada vez mais presente no dia a dia de 

vocês! 
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896.669 

A45a 

ADICHIE, C. N. Americanah. 

São Paulo: Companhia das 

Letras, 2014. 

Principal autora nigeriana de 

sua geração e uma das mais 

destacadas da cena literária 

internacional, Chimamanda 

Ngozi Adichie parte de uma 

história de amor para debater 

questões prementes e univer-

sais como imigração, precon-

ceito racial e desigualdade 

de gênero. Bem-humorado, 

sagaz e implacável, 

Americanah é, além de seu 

romance mais arrebatador, um 

épico contemporâneo. Vencedor 

do National Book Critics 

Circle Award. Eleito um dos 

10 melhores livros do ano 

pela NYT Book Review. 
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R668.4239 

M459 

ALLPORT, D. C., ed. MDI and 

TDI: Safety, Health and the 

Environment. Chichester: 

Wiley, 2003. 

MDI and TDI are polymer 

building blocks used in large 

quantities and have a variety 

of applications in industry. 

As their use often involves 

large numbers of workers they 

are also subject to stringent 

health and safety 

regulations. This book covers 

all the important topics 

concerning MDI and TDI and 

provides comprehensive 

coverage on the health and 

environmental science 

associated with these. 
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868.99 A12p 

AXAT, F. O pântano das 

borboletas. São Paulo: 

Tordesilhas, 2014. 

Com doses generosas de 

lirismo, Federico Axat 

escreveu uma história 

admirável sobre a delicada 

passagem da infância para a 

adolescência - e desta para a 

vida adulta. 
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R616.075 

B54l 

BISEN, P. S. Laboratory 

Protocols in Applied Life 

Sciences. Boca Raton: CRC 

Press, 2014. 

As applied life science 

progresses, becoming fully 

integrated into the 

biological, chemical, and 

engineering sciences, there 

is a growing need for 

expanding life sciences 

research techniques. 

Anticipating the demands of 

various life science 

disciplines, Laboratory 

Protocols in Applied Life 

Sciences explores this 

development. 
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501 B562g 

BLACKBURN, T. R. Getting 

science grants. San 

Francisco: Jossey-Bass, 2003. 

Getting Science Grants is 

your hands-on guide to 

writing compelling proposals 

that will attract funding. 

Written by Thomas Blackburn-- 

a scientist, experienced 

grantmaker, and consultant-- 

this book provides a step-by-

step process for writing 

grants to support your 

research projects. Getting 

Science Grants offers you an 

insider s look at the 

motivations and inner 

workings of the scientific 

grantmaking community. 
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662.62 

B648c 

BORSATO, D. Combustíveis 

fósseis: carvão e petróleo. 

Londrina: Eduel, 2009. 

Partindo do histórico dos 

combustíveis fósseis, este 

livro aborda de maneira 

bastante acessível, os 

processos de extração do 

carvão e do petróleo, a 

obtenção das principais fra-

ções de interesse comercial, 

a compatibilidade e o impacto 

que podem ocasionar ao 

ambiente e as principais 

características dos derivados 

obtidos. Destina-se aos 

estudantes de cursos de gra-

duação e pós-graduação, sendo 

particularmente útil para os 

profissionais da área da 

Química os procedimentos ana-

líticos de conformidade dos 

principais derivados. 
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668.14 

B648d2 

BORSATO, D. Detergentes 

naturais e sintéticos. 2. ed. 

Londrina: Eduel, 2004. 

Trata-se de um guia técnico 

que parte do histórico dos 

tensoativos e de processos e 

mecanismos das reações de 

obtenção de algumas matérias 

primas, apresenta os 

principais tensoativos utili-

zados atualmente, sua fórmula 

química estrutural, as 

principais características, 

compatibilidade e impacto que 

eles podem causar no 

ambiente. Destina-se prin-

cipalmente como livro didá-

tico, a alunos de graduação e 

pós-graduação. 
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828.99 

B711g2 

BOYNE, J. O garoto no convés. 

2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2014. 

O célebre episódio do motim 

do navio de guerra britânico 

HMS Bounty, em abril de 1789, 

inspirou livros e filmes. Na 

tradição dos grandes romances 

de aventura marítma, John 

Boyne recriou essa história a 

seu modo surpreendente e 

inovador. 
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621.042 

B814w 

BROWN, R. C.; BROWN, T. R. 

Why are we producing 

biofuels. Ames: Brownia LLC, 

2012. 

"Why Are We Producing 

Biofuels?" is written for 

those who are curious about 

efforts to introduce biofuels 

into our energy supply but 

are not satisfied with the 

publically accessible 

information on the subject. 

Written by experts in the 

field, this book provides 

educators, policy makers, and 

business leaders, and the 

general public with an 

insider’s understanding of 

the current research in the 

field as well as an 

appreciation of the debates 

surrounding biofuels. This 

book explores the opportunity 

to advance a sustainable 

energy future through the 

development of advanced 

biofuels. 
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501 C189a3 

CAREY, S. S. A beginner s 

guide to scientific method. 

3. ed. Belmont: Wadsworth, 

2004. 

Designed for the student who 

has little or no background 

in the sciences, this book 

provides a brief, non-

technical introduction to the 

basic methods underlying all 

good scientific research. It 

is ideal as a supplementary 

text for any course in which 

students must have some 

rudimentary understanding of 

how science is done. Topics 

include establishing causal 

links, testing explanations, 

extraordinary claims and 

anecdotal evidence, and 

fallacies. End-of-chapter 

exercises help reinforce 

material. A sold supplement 

to students, this book can 

also be bundled with a 

Brooks/Cole earth science 

text book. 
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R547.84 

C23c9 

CARRAHER JUNIOR, C. E. 

Carraher´s Polymer Chemistry. 

9.ed. Boca Raton, CRC Press, 

2014. 

Updated to reflect a growing 

focus on green chemistry in 

the scientific community and 

in compliance with the 

American Chemical Society’s 

Committee on Professional 

Training guidelines, 

Carraher’s Polymer Chemistry, 

Eighth Edition integrates the 

core areas that contribute to 

the growth of polymer 

science. It supplies the 

basic understanding of 

polymers essential to the 

training of science, 

biomedical, and engineering 

students. 
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860 C337n 

CERVANTES, M. Novelas 

exemplares. São Paulo: Cosac 

Naify, 2015. 

Antes da publicação da 

segunda parte de Dom Quixote, 

em 1613, Cervantes lança uma 

outra aventura: Novelas exem-

plares. Como gênero lite-

rário, a novela já existia, 

mas, como nota o próprio 

Cervantes, ele é o primeiro a 

tentá-la na Espanha. Ele 

experimenta o gênero em todas 

as direções possíveis, com 

relatos bizantinos, cortesãos 

ou picarescos. E mais: busca 

estabelecer um padrão rea-

lista, fala do cotidiano das 

pessoas, de uma Espanha que 

podia ser vista da janela de 

casa. 
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813 C361a 

CHANDLER, R. Assassinato na 

chuva. Porto Alegre: L&PM, 

2006. 

Nesse livro, encontramos os 

primeiros textos de Chandler, 

publicados nos anos 30 na 

célebre revista Black Mask. 

Estes textos, politicamente 

incorretos, imbuídos da 

atmosfera ambígua da recessão 

e passados na Los Angeles que 

já é a meca do cinema e da 

perdição - dão conta de um 

escritor maduro e seguro de 

suas técnicas. 
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823 C463c 

CHRISTIE, A. A casa torta. 

Porto Alegre: L&PM, 2015. 

Nos arredores de Londres há 

uma mansão com uma inusitada 

característica: ela é torta. 

É ali que o milionário 

octogenário Aristide Leonides 

mora com a esposa, cinquenta 

anos mais jovem, além de 

filhos, noras, netos e uma 

cunhada, irmã da primeira 

mulher. Quando a polícia des-

cobre que o patriarca foi 

envenenado, todos os habi-

tantes da casa se tornam 

suspeitos, e a discórdia pas-

sa a imperar entre os membros 

da família, sobretudo, olha-

res desconfiados recaem sobre 

a jovem viúva. A casa torta 

foi considero pela própria 

Agatha Christie como um de 

seus melhores livros. 
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823 C55d 

CLARKE, A. C. 2001 Uma 

odisséia no espaço. 3. ed. 

São Paulo: Aleph, 2013. 

Do passado distante ao ano de 

2001, da África a Júpiter, 

dos homens-macacos à 

inteligência artificial HAL 

9000, penetre a visão de um 

futuro que poderia ter sido 

uma sofisticada alegoria 

sobre a história do mundo 

idealizada pela mente 

brilhante de Arthur C. Clarke 

e imortalizada nas telas do 

cinema por Stanley Kubrick. 
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153 C949i8 

ex.2 

CURY, A. J. Inteligência 

multifocal. 8. ed. São Paulo: 

Cultrix, 2006. 

A obra apresenta mais de 

trinta elementos essenciais 

para a formação da inte-

ligência humana, tais como o 

processo de interpretação, a 

democracia e o autoritarismo 

das ideias e o fluxo vital da 

energia psíquica. 
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333.8232 

D361h 

Deffeyes, K. S. Hubbert’s 

Peak. Princeton: Princeton 

University Press, 2009. 

In this updated edition of 

Hubbert s Peak, Deffeyes 

explains the crisis that few 

now deny we are headed 

toward. Using geology and 

economics, he shows how 

everything from the rising 

price of groceries to the 

subprime mortgage crisis has 

been exacerbated by the 

shrinking supply--and growing 

price--of oil. Although there 

is no easy solution to these 

problems, Deffeyes argues 

that the first step is 

understanding the trouble 

that we are in. 
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823 D554o 

DICKENS, C. Oliver Twist. São 

Paulo: Hedra, 2013. 

Envolvido na coberta que até 

então fora sua única rouá, 

“Oliver Twist” podia ser 

filho de um fidalgo ou 

mendigo; era impossível ao 

estranho mais presumido dizer 

qual era a sua classe na 

sociedade; mas quando o 

meteram num vestidinho velho 

de morim, amarelecido nesse 

uso, achou logo seu lugar; 

filho da paróquia, órfão do 

asilo de mendigos, vítima da 

fome, destinado aos maus 

tratos, ao desprezo de todos, 

à piedade de ninguém. 
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823 D772s 

DOYLE, A. C. Soco na cara. 

Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 2015. 

Quando Rodney Stone, filho de 

um oficial da Marinha 

Inglesa, é apresentado pelo 

tio aristocrata às emoções 

das apostas de boxe, são os 

reflexos rápidos e sua sede 

de conhecer o mundo que o 

levam desde os subúrbios de 

Londres até a alta sociedade 

inglesa em busca da próxima 

luta.  
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808.066 

E16w 

ELBOW, P. Writing with power. 

2. ed. New York: Oxford 

University Press, 1998. 

A classic handbook for anyone 

who needs to write, Writing 

With Power speaks to everyone 

who has wrestled with words 

while seeking to gain power 

with them. Here, Peter Elbow 

emphasizes that the essential 

activities underlying good 

writing and the essential 

exercises promoting it are 

really not difficult at all. 

Employing a cookbook 

approach, Elbow provides the 

reader (and writer) with 

various recipes: for getting 

words down on paper, for 

revising, for dealing with an 

audience, for getting 

feedback on a piece of 

writing, and still other 

recipes for approaching the 

mystery of power in writing.  
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574.87 E59c 

ELLIS, R. J. The chaperonins. 

California: Academic Press, 

1996, Academic Press, 1996. 

Ian Cameron is Reader in 

Chemical Engineering at the 

University of Queensland with 

teaching, research, and 

consultancy interests in 

process systems engineering. 

He has a particular interest 

in process modeling, dynamic 

simulation, and the 

application of advanced 

numerical methods to large-

scale process systems. He has 

developed innovative courses 

in process modeling, design, 

and risk management, having 

extensive industrial 

experience in these areas. He 

continues to work closely 

with industry and government 

on systems approaches to 

process and risk management 

problems, as well as the 

development of internet-based 

tools for process systems 

applications. 
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823 E84d 

ELTON, B. Dois irmãos, uma 

guerra. Jangada: São Paulo, 

2014. 

Dois Irmãos, Uma Guerra é a 

história comovente de dois 

garotos nascidos em Berlim, 

em 1920 - um judeu e seu 

irmão adotivo ariano, criados 

como gêmeos por pais judeu-

alemães, à sombra do Nazismo. 

Mas, com a mudança do cenário 

político, eles acabam em 

lados opostos durante a 

Segunda Guerra Mundial. Um 

fazendo parte da Waffen-SS e 

o outro, do exército britâ-

nico e têm que se confrontar 

com uma escolha inimaginável, 

que mudará completamente o 

destino de ambos. Qual deles 

sobreviverá? Como irão em-

frentar a terrível verdade 

oculta em seu passado? 
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813 E67p 

EMMONS, S. W. Preces e 

mentiras. Ribeirão Preto: 

Novo Conceito, 2012. 

Quando Bethany, de 7 anos, 

conhece sua prima de 6 anos, 

Reana Mae, e o começo de uma 

relação desajeitada que salva 

ambas de uma solidão 

profunda. Todo verão, Bethany 

e sua família vão de 

Indianapolis para West 

Virginias Coal River Valley. 

Para a mãe de Bethany, essas 

viagens ate lá a lembram de 

sua infância pobre e composta 

por minas de carvão, um lugar 

do qual ela desejou escapar. 

Mas seus amados familiares e 

a amizade de Bethany e Reana 

Mae continuavam trazendo 

lembranças. Mas conforme 

Bethany cresce, ela percebe 

que a vida nessa comunidade 

pequena e unida não e tão 

simples quanto pensava... Que 

as cabanas na beira do rio, 

que guardam muito da historia 

de sua família, também geram 

fofocas escandalosas... E 

aqueles mais próximos a ela 

guardam segredos inimaginá-

veis. 
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810 F582s 

FITZPATRICK, B. Sussurro. Rio 

de Janeiro: Intrínseca, 2010. 

Nora é uma menina 

responsável. Aos 17 anos, ela 

tira boas notas e sempre 

avisa à mãe aonde vai e o que 

está fazendo. Nem mesmo 

garotos a fazem perder o foco 

nos estudos. Até porque, 

apesar das tentativas de sua 

melhor amiga, Vee, de lhe 

arrumar um pretendente, ela 

nunca se interessou por 

ninguém na escola. Pelo menos 

não até conhecer Patch, seu 

novo colega na aula de 

biologia. Ele parece estar em 

todos os lugares e saber tudo 

sobre ela. Seu jeito ao mesmo 

tempo sedutor e perigoso faz 

com que Nora fique 

imediatamente intrigada. E 

encantada. 
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839.82 G11m 

GAARDER, J. O mundo de Sofia. 

São Paulo: Seguinte, 2012. 

Às vésperas de seu aniver-

sário de quinze anos, Sofia 

Amundsen começa a receber 

bilhetes e cartões-postais 

bastante estranhos. Os bilhe-

tes são anônimos e perguntam 

a Sofia quem é ela e de onde 

vem o mundo. Os postais são 

enviados do Líbano, por um 

major desconhecido, para uma 

certa Hilde Møller Knag, 

garota a quem Sofia também 

não conhece. O mistério dos 

bilhetes e dos postais é o 

ponto de partida deste 

romance fascinante, que vem 

conquistando milhões de 

leitores em todos os países e 

já vendeu mais de 1 milhão de 

exemplares só no Brasil. De 

capítulo em capítulo, de 

“lição” em “lição”, o leitor 

é convidado a percorrer toda 

a história da filosofia 

ocidental, ao mesmo tempo que 

se vê envolvido por um 

thriller que toma um rumo 

surpreendente. 
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813 G359n 

GIBSON, W. Neuromancer. 

Edição especial 30 anos. São 

Paulo: Aleph, 2014. 

No futuro, existe a matrix: 

uma alucinação coletiva 

virtual, na qual todos se 

conectam para saber tudo 

sobre tudo. Case, porém, não 

pode mais acessá-la. Ele foi 

banido e, hoje, sobrevive 

como pode nos subúrbios de 

Tóquio. E continuaria a se 

destruir se não encontrasse 

Molly, uma samurai das ruas 

que o convoca para uma missão 

da qual depende toda a 

existência da rede. 
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869.1 G586b 

GOMES, E. A biblioteca no 

porão. Campinas: Papirus, 

2009. 

Um velho cronista muda-se 

para o porão de sua casa 

levando junto o que tem de 

mais precioso - a biblioteca. 

Ali, como Henry Thoreau na 

sua cabana à beira do lago, 

ele pretende enfrentar somen-

te os fatos essenciais da 

vida. Rodeado de livros e de 

uma solidão só quebrada pela 

visita de alguns raros 

amigos, dedica-se a registrar 

suas impressões sobre o mundo 

que o cerca e os autores que 

lê. Surpreende-se ao desco-

brir que seu poema preferido 

de Borges é apócrifo. Conta 

como conheceu um antigo 

secretário de Mário de 

Andrade. Revela que Kafka 

amava as crianças e não era o 

ser soturno que todos 

imaginavam. Escreve a García 

Márquez para informar sobre o 

paradeiro do obscuro editor 

de seu primeiro livro. Conta 

como Hemingway veio a detes-

tar Carmen Miranda e os 

brasileiros em geral. Comove-

se com a sorte de um médico 

que escreveu duas dúzias de 

romances e morreu inédito. 
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541.395 

H273m 

HASHMI, A. S. K. Modern Gold 

Catalyzed Synthesis. 

Weinheim: Wiley-VCH, 2012. 

With its impressive features, 

gold has led to completely 

new reaction types in recent 

years, which in turn have 

strongly influenced both 

organic catalysis and 

material science. Other 

fields where a significant 

amount of new results has 

been obtained include nano-

technology, self assembly/ 

supramolecular systems and 

biochemical/medicinal 

chemistry. 
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500 H763p 

HOOK, E. B. Prematuridade na 

descoberta científica. São 

Paulo: Perspectiva, 2007. 

Reúne os textos da fascinante 

discussão de que participaram 

os mais renomados pesqui-

sadores de diferentes campos 

da ciência moderna, no que a 

sua investigação vem propondo 

de mais intrigante e 

desafiador ao debate não só 

da comunidade científica, mas 

também do público interessado 

em conhecer os sinuosos 

caminhos da criação, da 

descoberta e da renovação do 

conhecimento humano. 
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869 L147m 

LAJOLO, M., org. Monteiro 

Lobato, livro a livro. São 

Paulo: Unesp, 2014. 

Escrito a muitas mãos – por 

professores e pesquisadores 

de diferentes instituições 

brasileiras – este livro, 

como seu título sugere, 

dedica um capítulo a cada 

título infantil do escritor, 

acompanhando a cronologia de 

lançamento de suas primeiras 

edições. Abrem o livro 

discussões breves sobre 

linguagem, imagens, ilus-

trações e práticas edito-

riais do escritor. 
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813 L846c 

LONDON, J. O chamado 

selvagem. São Paulo: Hedra, 

2012. 

O chamado selvagem conta a 

história de Buck, um cão da 

raça são-bernardo que vivia 

feliz em um sítio onde não 

precisava defender seu 

território. A vida de Buck, 

entretanto, mudaria total-

mente quando um dos empre-

gados do lugar o sequestra e 

vende. Por ser forte e muito 

peludo, Buck se torna um cão 

de trenó. No árduo trabalho 

através de regiões geladas em 

jornadas que começavam antes 

da aurora e terminavam após o 

crepúsculo, Buck passaria a 

viver sob a lei do porrete e 

dos caninos. 
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001.6424 

L934v e.1 

LOUREIRO, H. Visual Basic 

2012: curso completo. Lisboa: 

FCA, 2012. 

A versão 2012 do Visual Basic 

oferece aos seus utilizadores 

uma experiência totalmente 

renovadora, dando conti-

nuidade à tradição da 

Microsoft de inovação das 

linguagens de desenvolvi-

mento. Este livro, aumentado 

relativamente à versão ante-

rior, com três novos capí-

tulos e um novo projeto 

prático, cobre, de uma forma 

clara e acessível, os ins-

trumentos e técnicas de 

programação associados ao 

Visual Basic integrado no 

Visual Studio 2012. 
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002.09 

L989l 

LYONS, M. Livro. São Paulo: 

Senac, 2011. 

Apresenta a evolução e a in-

fluência dos livros em todo o 

mundo, desde as tabuletas 

cuneiformes dos sumérios, até 

a emergência da revolução mo-

derna da informação. Entre as 

imagens, o leitor encontrará 

códices maias, papiros egíp-

cios, iluminuras de manus-

critos medievais, clichês das 

primeiras impressões de 

Gutenberg e muito mais. Um 

banquete para os apaixonados 

por livros. 
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869.3 M268d 

MÃE, V. H. A desumanização. 

São Paulo: Cosac Naify, 2014. 

Quarto romance do aclamado 

escritor português a ser 

lançado pela Cosac Naify. A 

desumanização se passa na 

paisagem inóspita dos fiordes 

islandeses. Narrado por uma 

menina de 11 anos que nos 

conta, de maneira muito 

especial, o que lhe resta 

depois da morte da irmã 

gêmea, o livro é feito de 

delicada melancolia e extrema 

beleza plástica. 
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823 M317d 

MANSELL, J. Dizem por aí... 

Ribeirão Preto: Novo 

Conceito, 2012. 

O namorado de Tilly Cole 

acaba de se mudar do flat 

deles. Sem nada para prendê-

la, Tilly decide morar mais 

perto de sua melhor amiga, 

Erin, em um vilarejo minús-

culo em Cotswolds. Lá, Tilly 

é contratada como faz tudo em 

uma empresa de design de 

interiores. Para sua sur-

presa, a cidade pequena 

transborda escândalo, sexo, 

fofoqueiros e boatos, focados 

basicamente em Jack Lucas, o 

homem lindo de muita classe e 

melhor amigo de seu chefe.  
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868.993 

G165c 

Márquez, Gabriel Garcia. Cem 

anos de solidão. 90. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 2015. 

O autor narra a incrível 

história da família Buendía, 

uma estirpe de solitários que 

habitam a mítica aldeia de 

Macondo. A narrativa desen-

volve-se em torno de todos os 

membros dessa família, com a 

particularidade de que todas 

as gerações foram acompa-

nhadas por Úrsula, uma per-

sonagem centenária e uma 

matriarca das mais conhecidas 

da história da literatura 

latino-americana. 
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810 M361a 

MARTEL, Y. As aventuras de 

Pi. Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 2012. 

Um dos romances mais 

importantes do século, As 

aventuras de Pi é uma 

narrativa singular de Yann 

Martel que se tornou um 

grande best-seller. O livro 

narra a trajetória do jovem 

Pi Patel, um garoto cuja vida 

é revirada quando seu pai, 

dono de um zoológico na 

Índia, decide embarcar em um 

navio rumo ao Canadá 
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869 O3 

MOISÉS, C. F. Orpheu: 1915-

2015. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2014. 

Antologia de textos doutri-

nários, isto é, textos 

assinados por Luís de 

Montalvor, Fernando Pessoa, 

Mário de Sá-Carneiro, Almada 

Negreiros e outros inte-

grantes do grupo da revista 

Orpheu (Portugal, 1915), que 

expõem o pensamento estético-

literário do movimento lan-

çado por eles no início do 

século passado, e textos 

crítico-teóricos, ou seja, 

textos assinados por José 

Régio, João Gaspar Simões, 

Adolfo Casais Monteiro, 

Jacinto do Prado Coelho, 

Eduardo Lourenço e vários 

outros intelectuais que, ao 

longo de todo o século XX, se 

manifestaram a respeito da 

revista e seus desdo-

bramentos, no quadro geral da 

moderna literatura portu-

guesa.  
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808.066 O5w 

O CONNOR, M. Writing 

successfully in science. 

London: Chapman & Hall, 1995. 

"Writing Successfully in 

Science" pays particular 

attention to the needs of 

scientists whose first 

language is not English, 

explaining how to avoid the 

main pitfalls of English 

grammar and how to present 

work in a clear and logical 

fashion. It combines 

practical tips for the first-

time writer with useful 

instructions for experienced 

contributors wishing to 

improve their technique 
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547.7 O2n 

OSBOURN, A. Natural products: 

discourse, diversity and 

design. Oxford: Wiley-

Blackwell, 2014. 

Natural Products: Discourse, 

Diversity and Design provides 

an informative and accessible 

overview of discoveries in 

the area of natural products 

in the genomic era, bringing 

together advances across the 

kingdoms. As genomics data 

makes it increasingly clear 

that the genomes of microbes 

and plants contain far more 

genes for natural product 

synthesis than had been 

predicted from the numbers of 

previously identified 

metabolites, the potential of 

these organisms to synthesize 

diverse natural products is 

likely to be far greater than 

previously envisaged. 
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616.398 

P862s 

POULAIN, J.-P. Sociologia da 

obesidade. São Paulo: Senac 

São Paulo, 2013. 

Nesta obra, escrita por um 

dos maiores especialistas no 

assunto, o problema da 

obesidade é examinado por um 

viés amplo, recorrendo não só 

a constatações da área da 

saúde, mas também à 

sociologia, antropologia e 

economia, de forma a ampliar 

a visão do leitor para esse 

problema tão complexo e 

interdisciplinar. 
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813 S43i 

SHELDON, S. A ira dos anjos. 

44.ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2014. 

Jennifer Baker, filha de um 

advogado do interior, realiza 

o sonho de sua vida ao 

ingressar na Promotoria 

Distrital de Manhattan, em 

Nova York, disposta a lutar 

por justiça. A brilhante 

ascensão de sua carreira, no 

entanto, dura pouco – tempo 

suficiente apenas para cair 

em uma cilada durante o 

primeiro julgamento do qual 

participa. 
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574.192 

M564 

SIGEL, A. N. Nickel and its 

surprising impact in nature.  

Chichester: John Wiley & 

Sons, 2007. 

Volume 2 focuses on the 

vibrant research area 

concerning nickel as well as 

its complexes and their role 

in Nature. With more than 

2,800 references and over 130 

illustrations, it is an 

essential resource for 

scientists working in the 

wide range from inorganic 

biochemistry all the way 

through to medicine. 
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741.5973 

S43m 

SPIEGELMAN, A. Maus: a 

história de um sobrevivente. 

São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013. 

Maus ("rato", em alemão) é a 

história de Vladek 

Spiegelman, judeu polonês que 

sobreviveu ao campo de com-

centração de Auschwitz, nar-

rada por ele próprio ao filho 

Art. O livro é considerado um 

clássico contemporâneo das 

histórias em quadrinhos. Foi 

publicado em duas partes, a 

primeira em 1986 e a segunda 

em 1991. No ano seguinte, o 

livro ganhou o prestigioso 

Prêmio Pulitzer de litera-

tura. Desde que foi lançada, 

tem sido objeto de estudos e 

análises de especialistas de 

diversas áreas: história, 

literatura, artes e 

psicologia. 
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501 V238d2 

VALIELA, I. Doing science. 2. 

ed. New York: Oxford 

University Press, 2009. 

Doing Science, second 

edition, offers a rare 

compendium of practical 

advice based on how working 

scientists pursue their 

craft. It covers each stage 

of research, from formulating 

questions and gathering data 

to developing experiments and 

analyzing results and finally 

to the many ways for 

presenting results. Drawing 

on his extensive experience 

both as a researcher and a 

research mentor, Ivan Valiela 

has written a lively and 

concise survey of everything 

a beginning scientist needs 

to know to succeed in the 

field. He includes chapters 

on scientific data, 

statistical methods, and 

experimental designs, and 

much of the book is devoted 

to presenting final results. 
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500 V59i 

VERMA, S. Idéias geniais 

controversas. São Paulo: 

Gutenberg, 2014. 

Viajar no tempo e possível? E 

provável que exista vida em 

outros planetas, aliens e 

Óvnis? Existe vida apos a 

morte? A psicologia pode ser 

explicada pela teoria da 

evolução? A parapsicologia, a 

astrologia, a numerologia, a 

homeopatia e outras praticas 

e terapias são confiáveis? 

Existem muitas perguntas 

ainda sem resposta e muitas 

teorias tentando explica-las. 

Enquanto a ciência ainda não 

consegue esclarecer tudo, 

muitas lacunas são preen-

chidas pela crença pura, que 

fornece certezas reconfor-

tantes, mas de base muitas 

vezes duvidosa e frágil. 
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544.924 X8u 

XU, Q.A. Ultra-High 

Performance Liquid 

Chromatography and its 

applications. Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2013. 

Explores both the benefits 

and limitations of new UHPLC 

technology High performance 

liquid chromatography (HPLC) 

has been widely used in 

analytical chemistry and 

biochemistry to separate, 

identify, and quantify 

compounds for decades. The 

science of liquid 

chromatography. 
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