LIVROS INCORPORADOS AO ACERVO

AMIGO, J. M.
Cristalografia. Madrid:
Editorial Rueda, 1981.
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Esta
ciencias
es
la
cristalografia
y
su
trascendencia se manifesta,
cuando se define su objeto:
el estudio de la materia
cristalina,
uno
de
los
estados
de
la
materia,
caraterizado por posser un
orden interno.

BORGES, R. S. Química
farmacêutica fundamental.
Belém: [s.n.], 2017.
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O livro se divide em doze
capítulos
centrados
em
química
aplicada
aos
fármacos, onde ao final de
cada capitulo são propostos
um aplicação prática para
maior
compreensão
do
discente.

CONRADO, D. M. et al.
Questões sociocientíficas:
fundamentos, propostas de
ensino. Salvador: EDufba,
2018.
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Questões
Sociocientíficas
(QSC) são problemas controversos e complexos. A obra
tem como proposta contribuir
para a educação dos campos
da
Ciência,
Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (CTSA)
e a educação baseada em QSC,
a partir de contribuições de
pesquisadores
destacados
nestes campos, de diversos
países
(Brasil,
Canadá,
Colômbia,
Espanha,
Nova
Zelândia
e
Portugal).
Organizado em três partes,
explora
fundamentos
teóricos, propostas de ensino
para serem aplicadas na
educação, e, por fim, perspectivas e experiências.
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JOHNSON, M. W. Quando os
Adams saíram de férias.
São Paulo: Linoart Ltda,
s.d..

MAGALHÃES JR., C. A. et al.
Formação de professores de
ciências: perspectivas.
Maringá: Eduem, 2017.

Conta a história de Barbara,
uma babá norte-americana de
19 anos que se encontra nas
mãos de cinco adolescentes,
dois do qual ela foi contratada para cuidar. Era um
jogo, que se baseava em
maltratá-la, a submetê-la a
situações precárias, o jogo
chamava-se "Libedade 5". À
medida
que
as
crianças
começavam a aceitar tal
violência
como
um
fato
normal, a fantasia transforma-se em horror. A jovem
passa a sofrer toda espécie
de degradações como fome,
tor-tura e violência sexual

Esta obra foi escrita por
docentes-pesquisadores
da
área de pesquisa em Educação
em Ciências da Universidade
Estadual
de
Maringá
(UEM/Paraná) e de outras
instituições
de
ensino,
nacionais e internacionais.
Ao longo dos capítulos nós,
autores, traçamos diálogos
sobre as principais tendências
e
perspectivas
de
processos colaborativos na
formação inicial e continuada de professores de
Ciências. Ao defendermos um
ensino
interdisciplinar,
consideramos, também, nas
nossas interlocuções sobre a
formação do professor, a
necessidade de um currículo
voltado para a construção de
uma consciência crítica e
comprometida com o desenvolvimento sustentável do
meio físico, social e cultural.
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LEVIN, I. O beijo da morte.
São Paulo: Linoart Ltda,
1953.
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Ele empolga o leitor desde o
começo pelo crescente clima
de suspense, que joga com as
emoções e com a inteligência. Pequenos detalhes são
ocultados dos personagens ou
do próprio leitor, criando
uma trama em que a investigação de um assassinato se
desdobra em mais tramas e
mais mortes, dentro de uma
atmos-fera de sexo, mau
caratismo e ambição.

OLIVEIRA, J. R. O.;
QUEIROZ, S. L. Comunicação
e linguagem científica:
guia para estudantes de
química. 2. ed. Campinas:
Átomo, 2017.
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O livro tem como objetivo
mostrar, principalmente aos
ingressantes nos cursos de
graduação, de forma simples
e sucinta, aspectos relevantes da comunicação científica. Nele são encontrados
exemplos extraídos de comceituadas revistas científicas nacionais da área de
Química e também de revistas
de divulgação científica de
grande circulação, que são
úteis para auxiliar o leitor
no entendimento dos tópicos
em foco.

PONTE PRETA, S. Primo
Altamirando e elas. São
Paulo: Linoart Ltda, s.d..
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Quem pensar o pior de primo
Altamirando
ainda
estará
longe de saber como ele é.
Escroque e sem caráter, o
personagem
principal
do
segundo livro que mostra o
perfil do clã dos Ponte
Preta repete a dose de humor
que fez de Stanislaw um dos
maiores escritores brasileiros de humor.

SELTZER, D. A profecia. São
Paulo: Editora Record, s.d.
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ROTH, P. O professor de
desejo. São Paulo: Linoart,
1977.
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O professor do desejo é uma
espécie irônica e devastadora de romance de formação. A juventude, os anos na
universidade e a descoberta
atribulada e frequentemente
tragicômica da sexualidade
do acadêmico judeu David
Kepesh são observados por
Philip Roth com maestria
narrativa e profundo senso
cômico. Filho do proprietário de um hotel numa
região muito popular de
veraneio entre os judeus de
classe média de Nova York.

Thorn é um homem apaixonado,
seu maior desejo é fazer sua
esposa a mulher mais feliz
do mundo, mas depois de
tentarem ter um filho com
resultados insatisfatórios
ele vê a chance de uma
possível ruína de seu casamento quando descobre que a
única gestação que a esposa
conseguiu levar até o fim
resultou em um bebê que veio
a falecer após seu primeiro
suspiro. Mas o padre do
hospital lhe dá uma chance
de
mudar
sua
história,
oferecendo uma criança que
nasceu no mesmo momento que
seu falecido filho e que
perdeu a mãe após o parto.
Em uma atitude inesperada
Thorn adota a criança como
sua, sem saber que estava
adotando um enviado das
trevas.

TIEKINK, E. R. T.;
ZUKERMAN-SCHPECTOR, J.
Multi-component crystals:
synthesis, concepts,
function. Berlin: De
Gruyter, 2018.
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In
this
volume,
contributions covering the
theoretical and practical
aspects of multicomponent
crystals provide a timely
and contemporary overview of
the state-of-the art of this
vital aspect of crystal
engineering/materials
science.
With
a
solid
foundation in fundamentals,
multi-component
crystals
can be formed, for example,
to enhance pharmaceutical
properties of drugs, for the
specific control of optical
responses
to
external
stimuli and to assemble
molecules to allow chemical
reactions that are generally
intractable
following
conventional methods.

WEST, M. O Embaixador. Rio
de Janeiro: Record, 1965.
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Aproveitando
a
realidade
histórica - os horrores da
tragédia
da
Guerra
do
Vietnam - Morris West criou
um
universo
imaginário.
Maxwell Gordon, embaixador
em
Saigão,
abandona
o
serviço diplomático norteamericano em busca da paz
interior.
Ele
sabe
que
serviu bem a sua pátria, mas
não está em paz com sua
consciência.

