
 
 

 
 

LIVROS INCORPORADOS AO ACERVO 
 

 
Reservar 

 
539.709 

A31b 

ABDALLA, M.C. Bohr - o arquiteto 

do átomo. 2. ed. São Paulo : 

Odysseus, 2006. 

Um homem que teve coragem para 

imaginar que a realidade e o mundo 

eram completamente diferentes do 

que os sentidos mostram: esse é o 

Niels Bohr - o grande físico do 

início do século XX - que surge 

neste livro. A autora mostra que 

para os físicos subatômicos, depois 

de Bohr, objetos podem se comportar 

como fantasmas e atravessar 

obstáculos, coisas podem aparecer 

do nada e voltar a desaparecer, e 

nada é o que parece. 

  

Reservar 

 
615.321 

A79d 

ARTUSO, A. Drugs of Natural 

Origin: Economic and Policy 

Aspects of Discovery, 

Development, and Marketing. New 

York : Pharmaceutical Products 

Press, 1997. 

Despite the growing interest in 

biodiversity as a source of 

valuable new products and 

biochemical information, there have 

been very few systematic efforts to 

estimate the value of preserving 

biological resources for this 

purpose. Drugs of Natural Origin 

gives you a detailed model of the 

value of wild biological resources 

for pharmaceutical research and 

development. 

Reservar 

 
370 B434h 

BENEDICTO, E.C.P. Humor e riso 

na educação escolar. São Paulo : 

Biblioteca 24 horas, 2016. 

Neste Livro, o leitor irá encontrar 

um novo recurso para uma ferramenta 

não tão nova: O humor. Os capítulos 

do livro foram pensados de forma a 

leva-lo a compreender que o humor 

tem sua história, sua importância e 

uma aplicação metodológica-

didática. 

  

Reservar 

 

CONSTANTINO, M.G.; DA SILVA, 

G.V. Fundamentos de Química 

Experimental. 2. ed. São Paulo : 

EDUSP, 2014. 

O treinamento adequado em técnicas 

experimentais, especialmente em 

química, é essencial tanto para a 

obtenção de resultados úteis e 

confiáveis, como para evitar 

eficientemente os perigos 

envolvidos em experimentação. O 

objetivo principal deste livro é 

ensinar ao estudante os princípios 

e as técnicas do trabalho 

experimental em química, com ênfase 

nos aspectos científicos, sem 

perder de vista a objetividade e a 

eficiência das técnicas. 
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Reservar 

 
028.5 C768 

 

Contos das Mil e Uma Noites. 

Tradução e adaptação de Tiago 

Luciano Angelo e Paulo Bazaglia. 

São Paulo : Paulus, 2016. 

Esta coletânea de contos é um dos 

tesouros da literatura oriental. 

Não se sabe ao certo a origem dos 

contos de As Mil e uma Noites na 

forma em que se encontram hoje 

reunidos. Sabe-se que os árabes 

foram reunindo e adaptando contos 

de várias tradições. Os contos mais 

antigos datam do século II e provêm 

do antigo Egito; a esses foram 

sendo agregados narrativas hindus, 

persas, siríacas e judaicas. 

  

Reservar 

 
891.7 D742a 

DOSTOIÉVSKI, F. O Adolescente. 

São Paulo : Editora 34, 2015. 

O livro, narrado em primeira pessoa 

por um jovem de vinte anos, Arkadi 

Dolgorúki, apresenta as tentativas 

deste em ser aceito na sociedade 

russa da época. Filho ilegítimo de 

um proprietário de terras com uma 

humilde serva, criado longe da 

família, em um internato de elite, 

Arkadi por fim vai conhecer seus 

parentes e tentar pôr em execução o 

plano que maquinou durante seu 

isolamento: o de tornar-se um 

milionário. 

  

Reservar 

 
891.7 

D742d5 

DOSTOIÉVSKI, F. Os Demônios. 5. 

ed. São Paulo : Editora 34, 

2016. 

Com incrível lucidez e rara 

compreensão da história, este 

romance - pela primeira vez 

traduzido a partir do original 

russo - chega a ser profético. Nele 

o leitor poderá vislumbrar, no 

drama intelectual de Kiríllov, a 

antecipação do Zaratustra de 

Nietzsche, e, nas ideias de 

Chigalióv e Piotr Stiepánovitch, os 

cruéis fanatismos de Hitler e 

Stálin. 

Reservar 

 
823 G212n 

GASKELL, E. Norte e sul. São 

Paulo : Martin Claret, 2015. 

Em 1855 a obra foi lançada em forma 

de livro com conteúdo inédito e 

mais complexo do que a pequena 

novela semanal que fora publicada 

um ano antes. A proposta do livro é 

mostrar os contrastes que permeavam 

a cultura de duas regiões 

antagônicas na Inglaterra. A forma 

como a autora encontrou para 

demonstrar essas diferenças é 

narrar uma história de amor entre 

duas pessoas que representam suas 

origens à perfeição. 

Reservar 

 

 
501 G482i 

GLEISER, M. A Ilha do 

conhecimento : os limites da 

ciência e a busca por sentido. 

3. ed. Ribeirão Preto : Record, 

2015. 

Quanto podemos conhecer do mundo? 

Será que podemos conhecer tudo? Ou 

será que existem limites 

fundamentais para o que a ciência 

pode explicar? Se estes limites 

existem, até que ponto podemos 

compreender a natureza da 

realidade? Estas perguntas, e suas 

consequências surpreendentes, são o 

foco deste livro, um ensaio sobre 

como compreendemos o Universo e a 

nós mesmos. 

  

Reservar 

 
028.5 

G882c2 

GRIMM, J. Os Contos de Grimm. 

Trad. de Tatiana Belinky. 2. ed. 

São Paulo : Paulus, 2014. 

Em edição primorosa, ricamente 

ilustrado e com a capa dura, o 

livro apresenta 49 contos dos 

consagrados irmãos Jakob e Wilhem 

Grimm. Suas histórias populares e 

lendas continuam atuais até hoje, 

mesmo após dois séculos de criação. 

Entre elas destacam-se Joãozinho e 

Mariazinha, A gata borralheira, 

Chapeuzinho vermelho, entre muitas. 

  

Reservar 

 
839.3 

G924t 

GRUNBERG, A. Tirza. Rio de 

Janeiro : Rádio Londres, 2015. 

Tirza é, ao mesmo tempo, um romance 

assustador e fascinante, divertido 

e sinistro, a história de um homem 

em desesperada, embora inútil, 

busca por salvação. 

  

Reservar 

 
813 H364t 

HEINLEIN, R. A. Tropas 

estrelares. São Paulo : Aleph, 

2015. 

Vencedor do prêmio Hugo e um dos 

maiores clássicos da ficção 

científica mundial, Tropas 

estelares traz um enredo repleto 

de ação, tecnologia, superação 

de desafios, guerras espaciais e 

complexas relações políticas e 

humanas. A obra foi adaptada 

para o cinema pelo diretor Paul 

Verhoeven. 
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Reservar 

 
813 H724n 

HOLLIDAY, L. Uma noite com 

Marilyn Monroe. Rio de Janeiro : 

HarperCollins Brasil, 2016. 

Os últimos meses passaram como um 

furacão pela vida de Libby Lomax. 

Depois das confusões em que a atriz 

não tão bem sucedida se meteu com a 

ajuda da diva Audrey Hepburn, agora 

Libby não só está namorando o cara 

mais gato do planeta mas também 

parece ter encontrado uma 

alternativa profissional melhor que 

a anterior. 

Reservar 

 
580.92 

J287L 

JAHREN, H. Lab Girl. Nova York : 

Knopf, 2016. 

Gratifying, spirited: a moving 

chronicle of an eminent research 

scientists life. It takes a 

passionate geobiologist with the 

soul of a poet to make us swoon in 

the face of computational amplitude 

Jahrens aim is to make the reader 

appreciate the fascinations of 

studying flora, to infect us with 

the same enthusiasm that has driven 

her ever since she was a child 

hanging around in her fathers lab, 

falling hard for the sensuous 

allures of the slide rule. 

  

Reservar 

 

 
352.745 

J31f 

JASANOFF, S. The fifth branch. 

Londres, Harvard University 

Press, 1994. 

In their expanding roles as 

advisers, scientists have emerged 

as a formidable fifth branch of 

government. But even though the 

growing dependence of regulatory 

agencies on scientific and 

technical information has granted 

scientists a greater influence on 

public policy, opinions differ as 

to how those contributions should 

be balanced against other policy 

concerns. Merging legal and 

institutional analysis with social 

studies of science, Jasanoff 

presents a strong case for 

procedural reforms. 

  

Reservar 

 
813 K587s2 

KING, S. Saco de Ossos. 5. ed. 

Rio de Janeiro : Suma de Letras, 

2012. 

A história de um antigo amor - um 

sentimento forte que o tempo e a 

morte não conseguem destruir. A 

his-tória de uma nova paixão - um 

rela-cionamento assombrado por 

segredos do passado. A história de 

uma crian-ça - a inocente 

prisioneira de um terrível fogo 

cruzado.  

 

Reservar KUHN, T.S. A Estrutura das 

 
509 

K956e12 

Revoluções Científicas. 12.ed. 

São Paulo : Perspectiva, 2013. 

Este livro procura contribuir para 

o estudo da história das ciências e 

das ideias, reintegrando as 

revoluções sócio-tecnológicas e 

políticas do mundo contemporâneo, 

não só no seu processo estrutural 

específico como no contextual. 

  

Reservar 

 
869.1 L536d 

LEITE, J.R.T. Di Cavalcanti e 

outros perfis. São Paulo : 

Edifieo, 2007. 

Esta obra é uma série de curtos 

textos nos quais são enfocadas 

algumas personalidades da vida 

artística, literária e cultural 

brasileira que conheci na mocidade 

e com maior ou menor impacto me 

marcaram. Instantâneos sem retoque 

de vultos que cruzaram meu caminho, 

alguns há 50 e mais anos, não 

admira que muitos, como fotos 

esmaecidas de velhos álbuns, tenham 

já perdido o viço e a nitidez 

originais. 

  

Reservar 

 
813 L846co 

London, J. Contos. 2. ed. São 

Paulo: Expressão Popular., 2015. 

Este livro compreende onze escritos 

breves, autênticos flashes em que o 

gênio inquietante do grande 

escritor estadunidense fixou a sua 

marca perspicaz. 

  

Reservar 

 
813 M575c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEYER, S. Crepúsculo. Rio de 

Janeiro : Intrínseca, 2008. 

Isabella Swan chega à nublada e 

chuvosa cidadezinha de Forks - 

último lugar onde gostaria de 

viver. Tenta se adaptar à vida 

provinciana na qual aparentemente 

todos se conhecem, lidar com sua 

constrangedora falta de coordenação 

motora e se habituar a morar com um 

pai com quem nunca conviveu. Em seu 

destino está Edward Cullen. Lindo, 

perfeito, misterioso ele é à 

primeira vista, hostil à presença 

de Bella - o que provoca nela uma 

inquietação desconcertante. Ela se 

apaixona. Ele, no melhor estilo 

amor proibido, alerta - Sou um 

risco para você. Ela é uma garota 

incomum. Ele é um vampiro. 
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813 M575a 

 

 

MEYER, S. Amanhecer. Rio de 

Janeiro : Intrínseca, 2009. 

Estar apaixonada por um vampiro é 

tanto uma fantasia como um 

pesadelo, costurados em uma 

perigosa realidade para Bella Swan. 

Empurrada em uma direção por sua 

intensa paixão por Edward Cullen, e 

em outra, por sua profunda ligação 

com o lobisomem Jacob Black, ela 

resistiu a um tumultuado ano de 

tentação, perda e conflito, para 

atingir o momento da decisão final. 

Essa escolha fatal entre fazer 

parte do obscuro, mas sedutor, 

mundo dos imortais ou seguir uma 

vida totalmente humana se tornou o 

marco que poderá transformar o 

destino dos dois clãs - vampiros e 

lobisomens. 

  

Reservar 

 
813 O4d 

OVIES, R. O Dom. Campinas : 

Verus, 2015. 

Quando C.J. Walker, um garoto de 

nove anos, encosta no braço da 

amiga de sua mãe no velório e 

sussurra o desejo de que ela não 

estivesse morta, só está tentando 

fazer a coisa certa. Mas, no 

momento em que a mulher desperta, a 

tempestade que se segue não pode 

ser contida. Pessoas aterrorizadas, 

dentro e fora das fronteiras da 

cidade, exigem saber quantos de 

seus entes queridos podem ter sido 

enterrados vivos pelo mesmo agente 

funerário, ou por qualquer outro. 

  

Reservar 

 
920.72 

P219p 

 

 

PARK, Y. Para poder viver. São 

Paulo : Companhia das Letras, 

2016. 

Yeonmi Park não sonhava com a 

liberdade quando abandonou a Coreia 

do Norte. Mas sabia que fugir era a 

única maneira de sobreviver à fome, 

às doenças e ao governo repressor. 

Este livro é a história da luta de 

Park pela vida. O leitor acompanha 

sua infância no país mais sombrio 

do mundo. Em seguida, testemunha 

sua fuga, aos treze anos, pelo 

submundo chinês de traficantes e 

contra-bandistas. 
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770.98161 

P269r 

PRADO, A.A. Na Rua. São Paulo : 

Instituto Moreira Salles, 2009. 

Os passeios de um fotógrafo pela 

São Paulo do início do século XX em 

43 imagens. 
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541.33 

R113f 

RABÓCZKAY, T. Físico-química de 

interfases. São Paulo : EDUSP, 

2016. 

A físico-química de interfases 

vincula-se a fenômenos científicos 

e práticos importantes; a seu 

domínio pertencem fenômenos como a 

tensão superficial, a estabilidade 

ou a destruição de emulsões e de 

espumas, detergência e 

molhabilidade, espalhamento de 

tintas, nucleação e condensação, 

entre outros assuntos. 
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823 R396p 

RICHARDSON, S. Pamela. São 

Paulo: Martin Claret, 2016. 

Pamela (1740), escrito por Samuel 

Richardson, retrata, por meio de 

cartas, a saga da personagem 

homônima que é seduzida por seu 

patrão, incansável nas investidas 

de tê-la para si, mesmo em meio à 

constante resistência da moça. 
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660.6 

S69bi 

SHIVA, V. Biopiracy - The 

plunder of nature and knowledge. 

Nova York: South End Press, 

1997. 

In this intelligently argued and 

principled book, internationally 

renowned Third World 

environmentalist Vandana Shiva 

exposes the latest frontier of the 

Norths ongoing assault against the 

Souths biological and other 

resources. 

  

Reservar 

 
660.6 S69b 

 

SHIVA, V. Biopirataria - A 

pilhagem da natureza e do 

conhecimento.  Rio de Janeiro : 

Vozes, 2001. 

Shiva analisa o processo de mercan-

tilização da semente, que passa de 

recurso regenerativo, parte de 

ecossistemas sustentáveis, a merca-

doria. Esse processo envolve os 

modelos tecnológicos da agricul-

tura, seja os da Revolução Verde ou 

dos transgênicos e o processo de 

globalização neoliberal que os 

envolve. 
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540.72 

S38i2 

SILVA, R.R.; BOCCHI, N. 

Introdução à química 

experimental. 2. ed. São Carlos: 

EDUFSCAR, 2014. 

Introdução à Química Experimental é 

um livro destinado a cursos 

universitários 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 laboratório, 

isto é, experimentos mais seguros e 

menos impactantes ambientalmente. 

Reservar 

 
937.02 

V646p 

VEYNE, P. Pão e Circo - 

sociologia histórico de um 

pluralismo político. São Paulo : 

UNESP, 2015. 

Esta obra monumental de Paul Veyne 

reúne uma investigação minuciosa 

sobre as origens dessa prática tão 

comum a aristocratas e imperadores. 

Juvenal via ali a derrocada da 

república; a massa trocava seus 

votos por diversão e alimento.Veyne 

descontrói essa interpretação 

monolítica e oferece uma complexa 

chave de leitura para a compreensão 

dos acontecimentos históricos, 

sociais e políticos. 
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869.3 

V654s 

VIANCO, A. Os Sete. São Paulo : 

Aleph, 2016. 

Em Os Sete, André Vianco atualiza o 

mito dos Vampiros, apresentando ao 

leitor seres poderosos, cada um com 

uma característica única, mas todos 

com natureza monstruosa e 

sanguinária. O resultado é um livro 

envolvente, repleto de ação e 

reviravoltas, que em pouco tempo 

ocupou seu merecido lugar entre os 

mais importantes livros de terror e 

fantasia brasileiros. 
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920 W733p 

WHISTON-DONALDSON, A. Pássaro 

raro. São Paulo : Leya, 2015. 

Pássaro Raro é sobre o amor entre 

mãe e filho, a superação da dor, os 

recomeços, a sabedoria e a fé para 

viver. E também trata da 

sobrevivência em meio à turbulência 

das emoções e do aprender a manter-

se em pé quando tudo parece estar 

ruindo. 
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813 W673s2 

WILLIAMS, J. Stoner. 2. ed. Rio 

de Janeiro : Rádio Londres, 

2015. 

Stoner é a história da vida de um 

homem entre as décadas de 1910 e 

1950: William Stoner, filho único 

de camponeses humildes, quase por 

acaso descobre sua paixão pelos 

estudos literários e se torna 

professor universitário. 
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