
 

 

 

 

 

Livros incorporados ao acervo 

 

 

 

Reservar 

 
869.93 A25n7  

ANDRADE, C. D. Nova Reunião - 

23 Livros de Poesia. 7. ed. Rio 

de Janeiro: BestBolso, 2013.  

Esta Nova reunião resgata a seleção 

de poemas que Carlos Drummond de 

Andrade publicou originalmente pela 

José Olympio em 1969. A obra foi 

posteriormente ampliada pelo autor 

e reeditada com 19 livros (1983). 

Agora temos 23 livros de poesia 

compilados em 3 volumes, um convite 

irrecusável para a leitura (ou 

releitura) da mais pura e luminosa 

poesia drummondiana.  

  

Reservar 

 
813 A51e  

ASIMOV, I. Eu, robô. São Paulo: 

Aleph, 2014.  

Eu, robô reúne os primeiros textos 

de Isaac Asimov sobre robôs, 

publicados entre 1940 e 1950. São 

nove contos que relatam a evolução 

dos autômatos através do tempo, e 

que contêm em suas páginas, pela 

primeira vez, as célebres Três Leis 

da Robótica - os princípios que 

regem o comportamento dos robôs e 

que mudaram definitivamente a 

percepção que se tem sobre eles na 

literatura e na própria ciência.  

  

 

 

 

 

 

 

Reservar 

 
869.93 A25c20  

AZEVEDO, A. O cortiço. 20 ed. 

São Paulo: Ática, 1989.  

O Cortiço é o romance mais exemplar 

da estética realista-naturalista. 

Nele, pode-se perceber com clareza 

a visão que os naturalistas tinham 

das reações sociais no desejo de 

enriquecimento que toma João Romão, 

e ainda a imagem que os 

naturalistas faziam das relações 

pessoais no envolvimento amoroso 

entre Jerônimo e Rita Baiana.  

  

Reservar 

 
813 B812c  

BROWN, D. O Código Da Vinci. 

Rio de Janeiro: Sextante, 2004.  

Um assassinato dentro do Museu do 

Louvre, em Paris, traz à tona uma 

sinistra conspiração para revelar 

um segredo que foi protegido por 

uma sociedade secreta desde os 

tempos de Jesus Cristo. A vítima é 

o respeitado curador do museu, 

Jacques Saunière, um dos líderes 

dessa antiga fraternidade, o 

Priorado de Sião, que já teve como 

membros Leonardo da Vinci, Victor 

Hugo e Isaac Newton.  

 

 

 

A experiência de ser permitida a entrada com 
mochilas deu certo. 

Foi feita a conferência dos livros no acervo e 
nenhum livro foi perdido. 

http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002772449&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002772381&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002771740&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002236264&year=&volume=&sub_library=IQSC


 

 

Reservar 

 
843 C159e37  

CAMUS, A. O estrangeiro. 37. ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2015.  

Este livro traz a história de um 

argelino que trabalha num escritório 

em Paris e, em consequência de 

situações absurdas, mata um árabe.  

  

Reservar 

 
005.13 P942  

CASTAGNETTO, J.; RAWAT, H. 

Professional PHP programando. 

São Paulo: Makron Books, 1999.  

Este livro é sobre a programação 

PHP, uma linguagem de elaboração de 

scripts de código-fonte aberto que 

executa do lado do servidor, para 

criação e elaboração de páginas Web 

dinâmicas.  

  

Reservar 

 
615.9 C685a  

COLASSO, C. Armas químicas - O 

mau uso da toxicologia. São 

Paulo: Intertox, 2015.  

Guerras civis, locais e mundiais 

sempre ocorreram, por disputa de 

territórios, desavenças políticas, 

interesses econômicos, etc. Conforme 

a sociedade evoluiu e se modernizou, 

as guerras, suas tecnologias e 

armamentos também foram atualizados. 

Espadas foram substituídas por 

metralhadoras, catapultas por mis-

seis teleguiados. E as armas 

químicas e biológicas acabaram por 

ocupar um lugar proeminente.  

  

Reservar 

 
543.26 D41c  

DENARI, G.B.; CAVALHEIRO, E.T.G. 

Contribuições ao ensino da 

análise térmica – Desenvolvi-

mento histórico e experimentos. 

São Carlos: Rima Editora, 2016.  

O objetivo deste livro é contribuir 

para a divulgação e o ensino de 

Análise Térmica. Isto se dá por meio 

de um levantamento sobre o estado da 

arte do ensino dessa disciplina em 

nível superior no Brasil e buscando 

uma apresentação do desenvolvimento 

histórico das técnicas termo-

analíticas para seu uso no processo 

de aprendizagem.  

  

Reservar 

 
621.39 D444t  

DERFLER, F. J.; FREED, L. Tudo 

sobre cabeamento de redes. Rio 

de Janeiro: Campus, 1994.  

O cabeamento representa um 

investimento vital a longo prazo na 

sua rede e na atividade empresarial 

que ela sustenta. E ninguém entende 

mais de rede do que Frank J. Derfler 

e Les Freed.  

Reservar 

 
004.65 D591p  

DIMARZIO, J. F. Projeto e 

arquitetura de redes. Rio de 

Janeiro: Campus, 2001.  

Este livro abrange todo o processo 

de projeto de redes, desde os 

diagramas iniciais até a 

implementação final. O leitor 

aprenderá a combinar todas essas 

tecnologias para produzir uma rede 

coesa e funcional que atenderá às 

necessidades e exigências de 

qualquer cliente.  

  

Reservar 

 
813 D674t  

DOERR, A. Toda luz que não 

podemos ver. Rio de Janeiro: 

Intrinseca, 2015.  

Um romance sobre autopreservação e 

generosidade em meio às atrocidades 

de uma guerra que jamais deve ser 

esquecida. Uma história arrebatadora 

contada de forma fascinante. Com 

incrível habilidade para combinar 

lirismo e uma observação atenta dos 

horrores da guerra, o premiado autor 

Anthony Doerr constrói, em Toda luz 

que não Podemos Ver, um tocante 

romance sobre o que há além do mundo 

visível.  

  

Reservar 

 
853 E71n5  

ECO, U. O Nome da Rosa. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2009.  

Durante a última semana de novembro 

de 1327, em um mosteiro franciscano 

italiano paira a suspeita de que os 

monges estejam cometendo heresias. O 

frei Guilherme de Baskerville é, 

então, enviado para investigar o 

caso, mas tem sua missão 

interrompida por excêntricos 

assassinatos. A morte de sete monges 

em sete dias conduz uma narrativa 

violenta.  

  

Reservar 

 
500 E27d  

Epstein, Isaac. Divulgação 

científica 96 Verbetes. 

Campinas: Pontes Editora, 2002.  

O livro de Epstein, como um todo, ao 

longo de seus 96 verbetes, constitui 

uma contribuição indispensável à 

sistematização da divulgação da 

ciência e do jornalismo científico 

no Brasil, revelando um esforço 

metódico que supõe persistente 

dedicação ao tema e ativa militância 

no seu ensinamento, de forma que 

representa um marco sólido de 

conhecimento amadurecido. 
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Reservar 

 
301.2 F413t  

FERREIRA, A. C. Tutela e 

resistência indígena. São Paulo: 

EDUSP, 2013.  

Neste estudo, o autor analisa as 

relações de dominação e resistência 

política estabelecidas entre os 

índios Terena e o Estado, através de 

um modelo crítico de etnografia. O 

enfoque principal é o estudo da 

mudança social nos processos e 

relações de poder no início do 

século XXI na terra indígena 

Cachoeirinha, localizada no Mato 

Grosso do Sul.  

  

Reservar 

 
620.192 A95  

GAO, F. Advances in polymer 

nanocomposites: types and 

applications. Oxford: Woodhead 

publishing, 2012.  

The addition of nanoparticles to 

polymer composites has led to a new 

generation of composite materials 

with enhanced and novel properties. 

Reviews the main types of polymer 

nanocomposites and their 

applications. Part one reviews types 

of polymer nanocomposites according 

to fillers. Processing of carbon 

nanotube-based nanocomposites, 

layered double hydroxides (LDHs) and 

cellulose nanoparticles as 

functional fillers and reinforcement 

are discussed, alongside calcium 

carbonate and metal-polymer 

nanocomposites. Part two focuses on 

types of polymer nanocomposites 

according to matrix polymer, with 

polyolefin-based, (PVC)-based, 

nylon-based, (PET)-based and 

thermoplastic polyurethane (TPU)-

based polymer nanocomposites 

discussed. Soft, gel and 

biodegradable polymer nanocomposites 

are also considered. Part three goes 

on to investigate key applications, 

including fuel cells, aerospace 

applications,coatings and flame-

retardant polymer nanocomposites  

  

Reservar 

 
808.66 G373s  

GLASMAN-DEL, H. Science research 

writing: a guide for non-native 

speakers of english. London: 

Imperial College Press, 2009.  

This book is designed to enable non-

native English speakers to write 

science research for publication in 

English. It can also be used by 

English speakers and is a practical, 

user-friendly book intended as a 

fast, do-it-yourself guide for those 

whose English language proficiency 

is above intermediate.  

  

 

 

 

 

Reservar 

 
823 G569s  

GOLDING, W. O senhor das moscas. 

Rio de Janeiro: Alfaguara, 2014.  

Publicado originalmente em 1954, 

Senhor das Moscas é um dos romances 

essenciais da literatura mundial. 

Adaptado duas vezes para o cinema, 

traduzido para 35 idiomas, o 

clássico de William Golding — que já 

foi visto como uma alegoria, uma 

parábola, um tratado político e 

mesmo uma visão do apocalipse — 

vendeu, só em língua inglesa, mais 

de 25 milhões de exemplares. Durante 

a Segunda Guerra Mundial, um avião 

cai numa ilha deserta, e seus únicos 

sobreviventes são um grupo de 

meninos em idade escolar. Eles 

descobrem os encantos desse refúgio 

tropical e, liderados por Ralph, 

procuram se organizar enquanto 

esperam um possível resgate.  

  

Reservar 

 
005.43 G586c  

GONÇALVES, D.M. Compartilhe a 

Internet usando FreeBSD + Squid. 

Rio de Janeiro: Brasport, 2005.  

Este é um livro prático, destinado 

aos administradores de redes de 

computadores que desejam 

compartilhar a Internet. O principal 

objetivo deste livro é configurar um 

servidor Proxy, totalmente gratuito, 

baseado no sistema operacional 

FreeBSD e no aplicativo Squid. A 

segurança, a rapidez, a manutenção e 

a instalação fácil fazem do FreeBSD 

e do Squid a melhor solução gratuita 

para compartilhar a Internet. De 

nível intermediário, o livro usa uma 

linguagem objetiva e várias telas 

capturadas da instalação do sistema 

operacional FreeBSD e dos 

aplicativos Squid, Apache e SARG 

para facilitar o apren-dizado do 

leitor.  

  

Reservar 

 
658.045 G586p  

GONÇALVES, S. C. Patrimônio, 

família e empresa. São Paulo: 

Negócio Editora, 2000.  

A evolução social, política e 

econômica na formação da empresa 

familiar no Brasil, país que não 

realizou a Revolução Industrial, mas 

criou células econômicas em que a 

gestão familiar foi determinante 

para o progresso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002771690&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002772461&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=001840154&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002772393&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=002773113&year=&volume=&sub_library=IQSC
http://dedalus.usp.br/F/?func=item-global&doc_library=USP01&doc_number=001276874&year=&volume=&sub_library=IQSC


 

 

Reservar 

 
813 G82c  

GREEN, J. A culpa é das 

estrelas. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2012.  

Hazel é uma paciente terminal. Ainda 

que, por um milagre da medicina, seu 

tumor tenha encolhido bastante - o 

que lhe dá a promessa de viver mais 

alguns anos -, o último capítulo de 

sua história foi escrito no momento 

do diagnóstico. Mas em todo bom 

enredo há uma reviravolta, e a de 

Hazel se chama Augustus Waters, um 

garoto bonito que certo dia aparece 

no Grupo de Apoio a Crianças com 

Câncer. Juntos, os dois vão 

preencher o pequeno infinito das 

páginas em branco de suas vidas.  

  

Reservar 

 
544.924 G944u  

GUILLARME, D; VEUTHEY, J-L. 

UHPLC in Life Sciences. 

Cambridge: Royal Society of 

Chemistry, 2012.  

This book, part of the RSC 

chromatography monographs series, is 

dedicated to the advantages provided 

by the introduction of ultra-high-

pressure instrumentation in the 

liquid chromatography field and 

focuses on selected applications in 

life sciences.  

  

Reservar 

 
546.4 H871o  

HUFNER, S. Optical Spectra of 

Transparent Rare Earth 

Compounds. New York: Academic 

Press, 1978.  

Based in central Lincoln, Anybook 

Ltd. sells exclusively on line. We 

specialise in academic works. All 

our books are in good condition or 

better, unless otherwise described. 

We will respond to your enquiry 

promptly and mail books out within 

24 hours of receiving payment. We 

will not be beaten on price or 

quality and if you find a comparable 

book at a lower price, well beat it. 

We use Royal Mail and other 

reputable couriers at greatly 

discounted postage rates. If you 

find cheaper postage from the UK, 

well match it. Remember if you are 

unsatisfied in any way with any 

purchase, we will give you a 

complete and unconditional refund. 

All books are hand wrapped. All e-

mails answered personally. All books 

are offered subject to being unsold.  
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843 H874m  

HUGO, V. Os Miseráveis. São 

Paulo: Martin Claret, 2014.  

Esta obra é uma poderosa denúncia a 

todos os tipos de injustiça humana. 

Narra a emocionante história de Jean 

Valjean - o homem que, por ter 

roubado um pão, é condenado a 

dezenove anos de prisão. Os 

miseráveis é um livro inquie-

tantemente religioso e político.  

  

Reservar 

 
813 K587i  

KING, S. O iluminado. Rio de 

Janeiro: Suma de Letras, 2012.  

Jack Torrence consegue um emprego de 

zelador em um velho hotel, e acha 

que será a solução dos problemas de 

sua família - não vão mais passar 

por dificuldades, sua esposa não vai 

mais sofrer e seu filho, Danny, vai 

poder ter ar puro para se livrar de 

estranhas convulsões. Mas as coisas 

não são tão perfeitas como parecem - 

existem forças malignas rondando os 

antigos corredores. O hotel é uma 

chaga aberta de ressentimento e 

desejo de vingança, e, inevita-

velmente, um embate entre o bem e o 

mal terá de ser travado.  

  

Reservar 

 
547 L458f  

LAZZAROTTO, M. Fundamentos de 

química orgânica - Ciências da 

vida e saúde. Jundiaí: Paco 

Editorial, 2016.  

Este livro é diferente de outros 

livros de química orgânica para 

graduação, porque procura relacionar 

os fenômenos importantes da química 

orgânica (reações, solubilidade, 

mudanças de fase, etc) com a 

estrutura molecular e a presença de 

funções orgânicas.  

  

Reservar 

 
813 L512s6  

LEE, H. O sol é para todos. Rio 

de Janeiro: José Olympio, 2015.  

Um livro sobre racismo e injustiça - 

a história de um advogado que 

defende um homem negro acusado de 

estuprar uma mulher branca nos 

Estados Unidos dos anos 1930 e 

enfrenta represálias da comunidade 

racista. O livro é narrado pela 

sensível Scout, filha do advogado. 

Uma história atemporal sobre 

tolerância, perda da inocência e 

conceito de justiça.  
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028.5 L585c  

LEWIS, C.S. Crônicas de Nárnia. 

2.ed. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009.  

Viagens ao fim do mundo, criaturas 

fantásticas e batalhas épicas entre 

o bem e o mal. Este livro apresenta 

as sete crônicas de Nárnia 

integralmente, num único volume. Os 

livros são apresentados de acordo 

com a ordem de preferência do autor, 

cada capítulo com uma ilustração do 

artista Pauline Baynes. As crônicas 

de Nárnia apresenta aventuras, 

personagens e fatos que falam aos 

leitores de todas as idades.  

  

Reservar 

 
005.13 L629a  

LIMA, A.S. Aplicações em Visual 

Basic 6.0 - Controle de estoque. 

1.ed. São Paulo: Érica Ltda., 

1999.  

O livro procura dar a leitor um 

significante respaldo na exploração 

dos recursos e facilidades da versão 

6.0 de Visual Basic, como criação de 

classes de objetos, construção de 

componentes e gráficos.  

  

Reservar 

 
542 L629e  

LIMA, J. B.; MACIEL, A. P. 

Experimentos de química com 

materiais alternativos para a 

educação básica. São Luís: 

Edufma, 2011.  

O objetivo desse livro é o de 

apresentar de uma maneira simples e 

concisa alguns experimentos 

tradicionais da química utilizando 

materiais alternativos, além de 

mostrar a importância e a 

viabilidade das atividades 

experimentais de química com o 

propósito de melhorar a assimilação 

dos conteúdos e despertar o 

interesse dos alunos pela química, 

relacionar os conteúdos de química 

com os de outras áreas de 

conhecimento e com o nosso 

cotidiano, bem como mostrar as 

principais técnicas laboratoriais 

que servirão como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades 

como futuros profissionais na área 

da Química. Também mostra a grande 

importância das aulas práticas de 

química na construção do 

conhecimento prático dos fenômenos 

naturais do cotidiano, uma vez que 

através das mesmas os alunos poderão 

fazer as devidas associações com os 

conteúdos teóricos assimilados em 

sala de aula e fazerem suas 

observações.  
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005.43 L962d  

LUCAS, M. Dominando BSD - O guia 

definitivo do FreeBSD. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2003.  

Dominando BSD é seu guia completo de 

BSD, escrito por um encarregado do 

FreeBSD e com suporte da comunidade 

BSD. Abrange a instalação, redes 

segurança, serviços de rede, desem-

penho de sistema, ajuste de kernel, 

sistemas de arquivos, SMP, 

atualização, depuração de quedas do 

sistema e muito mais.  

  

Reservar 

 
540.07 M119a  

MACIEL, A. P.; LIMA, J. B. 

Alternativas para o ensino de 

química na educação básica- A 

experiência no cotidiano da 

docência em Química. São Luís: 

Edufma, 2011.  

Na sociedade do século XXI o 

conhecimento científico-tecnológico 

é tratado como uma atividade de 

construção humana, acentuando-se o 

caráter experimental dos processos e 

procedimentos científicos. Este 

livro, destinado a professores de 

Química, pretende proporcionar ao 

leitor informações necessárias para 

implementar um programa de aulas 

experimentais de Química para 

estudantes de ensino médio. A 

experiência dos autores como 

professores da disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de 

Química no Curso de Química 

Licenciatura da Universidade Federal 

do Maranhão os levou a analisar as 

potencialidades das atividades 

experimentais com um recurso 

didático e a contribuir para uma 

reflexão sobre o papel do professor 

de Química no processo ensino-

aprendizagem.  

  

Reservar 

 
658.4 P693  

MARQUES, G. C.; CARVALHO, 

T.C.M.B. Planejamento 

estratégico para TI na USP. São 

Paulo, Editora Livraria da 

Física, 2007.  

Este livro foi desenvolvido para que 

os demais membros da comunidade e da 

sociedade possam orientar seus 

investidores e ações na área de Ti 

em função do planejamento estra-

tégico nele apresentado.  
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001.4 M385in  

MASSI, L.; QUEIROZ, S.L. 

Iniciação Científica: Aspectos 

históricos, organizacionais e 

formativos da atividade no 

ensino superior brasileiro. São 

Paulo: Unesp Digital, 2015.  

O conjunto de textos aqui reunidos 

promove a socialização de diferentes 

teorias e práticas sobre a IC no 

contexto de sua ação formadora, além 

de relatar percursos, discutir fun-

damentos e oferecer contribuições 

que permitam uma melhor orientação 

aos gestores e discentes parti-

cipantes e interessados nessa ativi-

dade. Os ensaios tratam de amplo 

espectro de temas correlatos: as 

implicações e perspectivas da pes-

quisa nas universidades brasileiras; 

o desenvolvimento e a abrangência 

dos programas nacionais de pesquisa 

sobre a iniciação científica; os 

efeitos dos fatores socioeconômicos 

e culturais no acesso à bolsa de 

iniciação científica; o trabalho do 

professor pesquisador no PIBIC/CNPq; 

a bolsa de iniciação científica e os 

grupos de pesquisa; e, por fim, a 

pesquisa na graduação e sua 

importância no Programa Institucio-

nal de Bolsas de IC.  

  

Reservar 

 
004.6 C939  

MATOS, L. Curso essencial de 

redes wireless. São Paulo: 

Digerati Books, 2009.  

Neste livro, você aprenderá que 

montar uma rede wireless já é tão ou 

mais barato do que montar uma rede 

cabeada: com um roteador sem fio, 

algumas placas de rede Wi-fi e uma 

antena para aumentar o sinal é 

possível conectar todos os compu-

tadores de uma residência, comércio 

ou fábrica entre si, além de 

permitir que todos usufruam de 

Internet.  
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869.3 M764v  

MONTES, R. O Vilarejo. Rio de 

Janeiro: Suma de Letras, 2015.  

Em 1589, o padre e demonologista 

Peter Binsfeld fez a ligação de cada 

um dos pecados capitais a um demo-

nio, supostamente responsável por 

invocar o mal nas pessoas. É a par-

tir daí que Raphael Montes cria sete 

histórias situadas em um vilarejo 

isolado, apresentando a lenta degra-

dação dos moradores do lugar, e pou-

co a pouco o próprio vilarejo vai 

sendo dizimado, maculado pela neve e 

pela fome. As histórias podem ser 

lidas em qualquer ordem, sem prejuí-

zo de sua compreensão, mas se rela-

cionam de maneira complexa.  
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813 M834a  

MORRISON, T. Amada. São Paulo: 

Cia das Letras, 2007.  

A história se passa nos anos 

posteriores ao fim da Guerra Civil, 

quando a escravidão havia sido 

abolida nos Estados Unidos. Sethe é 

uma ex-escrava que, após fugir com 

os filhos da fazenda em que era 

mantida cativa, foi refugiar-se na 

casa da sogra em Cincinnati. No 

caminho, ela dá à luz um bebê, a 

menina Denver, que vai acompanhá-la 

ao longo da história. Amada tem uma 

estrutura sinuosa, não-linear: viaja 

do presente ao passado, alterna 

pontos de vista, sonda cada uma das 

facetas que compõem esta história 

sombria e complexa. Considerado um 

clássico contemporâneo, faz um 

retrato a um tempo lírico e cruel da 

condição do negro no fim do século 

XIX nos Estados Unidos.  
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005.43 N343m  

NEMETH, E.; SNYDER, G. Manual de 

administração do sistema UNIX. 

3. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2002.  

Este livro apresenta um tutorial 

ideal para iniciantes e uma 

referência inestimável para 

profissionais experientes. A 

terceira edição foi expandida para 

incluir a cobertura completa do Red 

Hat Linux.  
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006.76 N552d  

NIEDERAUER, J. Desenvolvendo 

websites com PHP. São Paulo: 

Novatec, 2004.  

A obra apresenta técnicas de 

programação fundamentais para o 

desenvolvimento de sites dinâmicos e 

interativos. Você aprenderá a 

desenvolver sites com uma linguagem 

utilizada em mais de 10 milhões de 

sites no mundo inteiro.  
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001.42 P136p  

PÁDUA, E.M.M. Pesquisa e 

complexidade: estratégias 

metodológicas multidimensionais. 

Curitiba: CRV, 2014.  

Considerando sua prática pedagógica 

como docente em cursos de Graduação 

e Pós-graduação, a autora reafirma a 

necessidade de articulação e inte-

gração dos fundamentos filosóficos, 

epistemológicos, éticos, com as 

orientações metodológicas de caráter 

técnico-operacional, no sentido de 

revalorizar, de revitalizar, o papel 

da Metodologia ao longo do desenvol-

vimento curricular e da formação 

profissional.  
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547.05 C42 v.4 

pt.1  

PATAI, S. The chemsitry of 

organic selenium and tellurium 

compounds. Sussex: Wiley, 2014. 

Volume 4 - Part 1. 

The understanding of functional 

groups is key for the understanding 

of all organic chemistry. In the 

tradition of Patai’s Chemistry of 

Functional Groupseach volume in this 

series treats all aspects of 

functional groups. Each volume 

contains a wide range of chapters, 

touching on theoretical, analytical, 

synthetic, biological and 

biochemical, and industrial aspects. 

Selenium and Tellurium have seen a 

huge growth in interest.  
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547.05 C42 v.4 

pt.2  

PATAI, S. The chemistry of 

organic selenium and tellurium 

compounds. Sussex: Wiley, 2014. 

Volume 4 Part 2. 

The understanding of functional 

groups is key for the understanding 

of all organic chemistry. In the 

tradition of Patai’s Chemistry of 

Functional Groupseach volume in this 

series treats all aspects of 

functional groups. Each volume 

contains a wide range of chapters, 

touching on theoretical, analytical, 

synthetic, biological and 

biochemical, and industrial aspects. 

Selenium and Tellurium have seen a 

huge growth in interest.  
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540 M583  

PORTO, A. L. M. Projeto Aprender 

com Cultura e Extensão - 

Microrganismos: esta leitura vai 

te pegar. São Carlos: IQSC, 

2014.  

O presente trabalho teve como 

finalidade abordar a importância e 

riscos que os microrganismos podem 

apresentar aos demais seres vivos, 

em especial aos humanos.  
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028.5 P969m7  

PUNTEL, L. Meninos sem Pátria. 

7. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1984.  

Vocês viverão, neste livro, com 

Marcão e seus amigos o sufoco de se 

ter um país emprestado.  
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507 E77  

QUEIROZ, S. L. Estudos de caso 

no ensino de ciências naturais. 

São Carlos: Art Point Gráfica e 

Editora, 2016.  

O livro, de autoria de professores 

da Educação Básica matriculados no 

Curso de Especialização em Educação 

em Ciências oferecido pelo CDCC, 

resulta de um processo diferenciado 

de formação continuada que levou à 

produção colaborativa de onze 

estudos de casos investigativos, 

para utilização em ambientes de 

ensino de ciências naturais.  
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660.6 S15b  

SADANA, A.; SADANA, N. Biomakers 

and Biosensors. Amsterdam: 

Elsevier Science and Technology, 

2014.  

Biomarkers and Biosensors offers 

thorough coverage of biomarker/ 

biosensor interaction, current 

research trends, and future 

developments in applications of drug 

discovery. This book is useful to 

researchers in this field as well as 

clinicians interested in new 

developments in early detection and 

diagnosis of disease or the mode of 

operation of biomarkers  
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005.8 S51h2  

SCAMBRAY, J.; MCCLURE, S.; 

KURTZ, G. Hackers expostos - 

segredos e soluções para a 

segurança de redes. 2. ed. São 

Paulo: Makron Books, 2001.  

Este livro traz uma abordagem 

profunda sobre como os hackers se 

infiltram em negócios eletrônicos e 

como eles podem ser detidos em seu 

avanço.  
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005.43 U3  

SMITH, J. UNIXhelp for users. 

Edinburg: Edinburgh University 

Computing Services, 1994.  

This document and its accompanyng 

quick reference care are just one 

part of UNIXhelp for Users. A 

hypertext help, based on this 

document, and computer based 

training materials are also 

available.  
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005.13 S11c  

SOARES, W. Crie um site B2C com 

PHP 4 e MySQL. São Paulo: Érica 

Ltda., 2001.  

Este livro aborda construção de 

sites de e-commerce (B2C) em linux, 

mostrando a concepção (plano de 

negócios ou Business Plan), modelo 

lógico do site e a criação da base 

de dados do sistema, desenvolvimento 

dos programas de suporte e de 

operação do site, criação do layout 

e desenvolvimento de aplicativos 

adicionais, tais como - fórum, chat, 

pesquisas, concursos, WAP e outros.  
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006.66 S32v2  

STEPHENS, R. Visual Basic® 

Graphics Programming: hands-on 

applications and advanced color 

develop. 2. ed. New York: John 

Wiley & Sons, 1999.  

Expert Rod Stephens provides you 

with everything you need to add 

advanced graphics to your 

applications in this in-depth 

introduction to graphic programming 

with Microsoft Visual Basic. From 

images using as few as 16 colors to 

"true-color" applications that use 

more than 16 million, he shows you 

how to create the full range of 

color graphics applications.  
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813 S62r8  

STOCKETT, K. A resposta. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.  

A Resposta traz uma história de 

otimismo ambientada no Mississippi 

em 1962, durante a gestação do 

movimento dos direitos civis nos 

EUA. Eugenia Skeeter Phelan, jovem 

que acabou de se graduar e quer 

virar escritora, encontra a 

resistência da mãe, que quer vê-la 

casada. Aconselhada a escrever sobre 

o que a incomoda, Skeeter encontra 

um tema em duas mulheres negras - 

Aibileen, empregada que já ajudou a 

criar 17 crianças brancas, mas chora 

a perda do próprio filho, e Minny, 

cozinheira de mão cheia que não 

arruma emprego porque não leva 

desaforo dos patrões para casa.  
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541.395 T867d  

THOMAS, J. M. Design and 

applications of Single-Site 

Heterogeneous Catalysts: 

Contributions to Green 

Chemistry, Clean Technology and 

Sustainability. London: Imperial 

College Press, 2012.  

For far too long chemists and 

industrialists have relied on the 

use of aggressive reagents such as 

nitric and sulphuric acids, 

permanganates and dichromates to 

prepare the massive quantities of 

both bulk and fine chemicals that 

are needed for the maintenance of 

civilised life — materials such as 

fuels, fabrics, foodstuffs, 

fertilisers and pharmaceuticals. 

Such aggressive reagents generate 

vast quantities of environmentally 

harmful and often toxic by-products, 

including the oxides of nitrogen, of 

metal oxides and carbon dioxide. 

Now, owing to recent advances made 

in the synthesis of nanoporous 

solids, it is feasible to design new 

solid catalysts that enable benign, 

mild oxidants to be used, frequently 

without utilising solvents, to 

manufacture the products that the 

chemical, pharmaceutical, agro- and 

bio-chemical industries require. 

These new solid agents are 

designated single-site heterogeneous 

catalysts (SSHCs). Their principal 

characteristic  
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823 T577s2  

TOLKIEN, J.R.R. O Senhor dos 

Anéis - A Sociedade do Anel. São 

Paulo: Martins Fontes, 2000.  

Numa cidadezinha indolente do 

Condado, um jovem Hobbit é 

encarregado de uma imensa tarefa. 

Deve empreender uma perigosa viagem 

através da Terra-média até as Fendas 

da Perdição, e lá destruir o Anel do 

Poder - a única coisa que impede o 

domínio maléfico do Senhor do 

Escuro.  
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005.13 W459p  

WELLING, L.; THOMSON, L. PHP e 

MySQL - Desenvolvimento Web. Rio 

de Janeiro: Campus, 2001.  

Este livro prático, comercialmente 

focalizado, inclui numerosos 

exemplos que demonstram tarefas como 

autenticar usuários, construir 

carrinhos de compras, gerar 

dinamicamente documentos PDF e de 

imagens, enviar e gerenciar e-mail, 

facilitar discussões de grupos de 

usuários e gerenciar conteúdo.  
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004 W585c  

WHITE, R. Como funciona o 

computador. 3.ed. São Paulo: 

Quark, 1993.  

Se você é um micreiro curioso, mas 

ao mesmo tempo temeroso de seguir em 

frente, este livro tem as respostas; 

é um guia prático e informativo que 

separa cada coisa a fim de realizar 

uma inspeção lógica.  
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540 W618g6  

WHITTEN, D. P. General 

Chemistry. 6.ed. Fort Worth: 

Cengage Learning, 1999.  

This best-selling text is summarized 

by classic text, modern 

presentation. Its emphasis on 

fundamental skills and concepts and 

clearly explained problem-solving 

strategies continues to be a 

strength. The revision builds on the 

highly praised style and 

applications to everyday life that 

have earned this text a reputation 

as the voice of authority in general 

chemistry.  
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C540 W892 2015  

WORKSHOP PÓS-DOUTORADO. São Carlos, 

IQSC, 2015.  

Este evento teve como metas reunir 

todos os Pós-Doutorandos do 

Instituto de química de São Carlos -

USP, para a divulgação das 

respectivas pesquisas e principais 

resultados, assim como promover a 

integração e a troca de experiências 

com a comunidade.  
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001.642 Y21m  

YARGER, R.J.; REESE, G.; King, 

T. NySQL & mSQL. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2000.  

Este livro contém tudo o que você 

precisa para utilizar o MySQL e 

mSQL. Ele percorre todo o processo 

com você, desde a instalação e a 

configuração até a programação de 

interfaces e a administração básica. 

Inclui capítulos de referência e um 

amplo tutorial.  
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808.066 Z34e2  

ZEIGER, M. Essentials of Writing 

Biomedical Research Papers. 2.ed. 

New York, McGraw-Hill Professional, 

1999.  

Provides immediate help for anyone 

preparing a biomedical paper by 

givin specific advice on organizing 

the components of the paper, 

effective writing techniques, 

writing an effective results 

sections, documentation issues, 

sentence structure and much more. 

The new edition includes new 

examples from the current literature 

including many involving molecular 

biology, expanded exercises at the 

end of the book, revised 

explanations on linking key terms, 

transition clauses, uses of 

subheads, and emphases. If you plan 

to do any medical writing, read this 

book first and get an immediate 

advantage.  
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