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RELATÓRIO DE BIBLIOTECA
1 INTRODUÇÃO

Na sede da FACULDADE INSTITUTO RIO DE JANEIRO (FIURJ), a Biblioteca cumprirá a
função de ser a principal biblioteca de uso e pesquisa da comunidade acadêmica.
A Biblioteca buscará ao longo do tempo informatizar todos os serviços internos e
manter-se moderna, seguindo os padrões de qualidade exigidos pelos Comitês de Avaliação
do Ministério de Educação e Cultura (MEC) em suas múltiplas dimensões.
Busca ser alicerçada no conhecimento científico e no uso irrestrito das tecnologias da
informação, em vista de atingir o seu objetivo-fim, que é o compromisso com a missão
institucional da FIURJ, ou seja, contribuir de maneira efetiva com “a atividade educacional
formativa, para desenvolver e preparar profissionais e cidadãos conscientes, que busquem
projetos de vida participativos, responsáveis, críticos e criativos, na construção e aplicação do
conhecimento para o aprimoramento da sociedade”.
Sua missão complementar é contribuir para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e
da extensão, de modo a atender às necessidades de informação científica para o refinamento
na formação de futuros profissionais, por meio da prestação de serviços de informação e
serviços de apoio técnico à gestão documental da FIURJ.
A Biblioteca tem como finalidade básica oferecer suporte informacional aos programas
de ensino, pesquisa e extensão, atendendo alunos, professores, tutores, pesquisadores,
funcionários e sociedade civil, promovendo a disseminação da informação.
Também, não se pode deixar de mencionar, que a Biblioteca tem como objetivo facilitar
o ensino, fornecendo o material bibliográfico adequado tanto para uso dos corpos docente,
tutores, discente e técnico-administrativo, quanto para a comunidade externa, desenvolvendo
nos usuários o hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, enriquecimento das experiências
pessoais e culturais e também promovendo a cultura e o entretenimento.

2 ACERVO DA BIBLIOTECA POR ÁREA DE CONHECIMENTO
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A catalogação segue a norma da ABNT - NBR 6023/2002. A classificação utiliza como
base o CDD – Classificação Decimal de Dewey, 21º edição, e para o número de autor utiliza a
tabela de CUTTER.
A indexação é realizada através de lista própria, de cabeçalhos de assuntos, em os
termos são criados e atualizados, visando atender as necessidades informacionais dos
usuários da biblioteca.

2.1 Livros
Todo o desenvolvimento do acervo é norteado pelo Projeto Pedagógico do Curso,
elaborado com base na atualização dos títulos existentes frente ao mercado editorial,
adequando o número de exemplares ao número de alunos e incluindo novos títulos indicados
na bibliografia básica e complementar, quando se tratar de exemplares físicos.

Acervo atual de Livros para atender o CST em Gestão Pública no 1º ano.
Área do
conhecimento
Ciências Humanas

Títulos Exemplares
90

360

30

120

10

40

10

40

6

24

Outros

10

40

Total

156

624

Ciências Sociais
Aplicadas
Linguística, Letras e
Artes
Metodologias
Ciências Exatas e da
Terra

2.2 Periódicos

Acervo atual de Periódicos para atender o CST em Gestão Pública no 1º ano.
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Título

Área do conhecimento

s*

Título
s**

Ciências Humanas

10

10

Ciências Sociais Aplicadas

10

10

Linguística, Letras e Artes

1

1

Metodologias

1

1

Ciências Exatas e da Terra

1

1

Outros

2

2

Total

25

25

* Corrente ** Não Corrente

3 RECURSOS INFORMACIONAIS

3.1 Bibliotecas Digitais

A Faculdade FIURJ em atendimento ao novo marco regulatório da educação superior
está desenvolvendo o projeto de acervo acadêmico em meio digital, e vem trabalhando no
sentido de disponibilizá-lo à comunidade acadêmica, utilizando um método que garanta a
integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais.
Esse projeto está sendo construído a partir das normas constantes no Código de Classificação
de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino
Superior e na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às
Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovados pela Portaria AN/MJ
nº 92, de 23 de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 26 de setembro de
2011(Portaria nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013), visando a utilização de boas
ferramentas e treinamento das pessoas envolvidas, com previsão de implantação até o
término da vigência do PDI (em 2024).
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4 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA BIBLIOTECA

4.1 Física
Como órgão suplementar, a Biblioteca está vinculada à Diretoria Geral da Faculdade,
mantendo relacionamento sistêmico com os demais setores e constituindo-se em ferramental
de apoio às atividades fins de ensino, pesquisa e extensão da FIURJ. Assim, oferece à
comunidade acadêmica o suporte informacional necessário ao desenvolvimento de seus
cursos.
A Biblioteca apresenta condições adequadas quanto ao espaço físico, mobiliários,
equipamentos, infraestrutura e condições ambientais (luminosidade, umidade e sistema de
prevenção contra fungos, insetos e qualquer tipo de microrganismo). Dispõe de sistema de
proteção contra incêndio para a armazenagem, preservação e funcionamento do acervo
bibliográfico disponível, previsto no Plano de Contingência.
A Biblioteca não apresenta qualquer tipo de barreira arquitetônica, permitindo que
todos tenham condições de acesso a suas edificações, espaços, mobiliário e equipamentos. O
espaço físico abaixo discriminado indica as instalações do acervo para estudos individuais e
em grupo, leitura, consulta, processamento técnico, atividades administrativas e demais áreas
necessárias na Biblioteca para o melhor atendimento ao seu usuário. Inicialmente a biblioteca
da Faculdade IURJ na Unidade I contará com áreas destinadas ao acervo, balcão de
atendimento aos usuários, espaço para estudo em grupo, serviços administrativos, serviços de
acesso a bases de dados e Internet, serviços cooperativos de obtenção de documentos e
informações via COMUT, IBICT, BIREME e outros. Contará também, com videoteca equipada
com TV, Vídeo e DVD.
Será implantado sistema de segurança eletrônico, que opera de maneira semelhante
aos sistemas de segurança eletrônicos atualmente popularizados pelas lojas do varejo.
Os recursos de informação têm hoje um conceito abrangente que deve ser entendido
dentro de uma perspectiva tecnológica para o setor. Uma unidade de informação produz
desde boletins informativos, cursos, eventos, bases de dados, catálogos e cadastros, manuais
técnicos, sumários correntes, vídeos, vocabulários controlados e relatórios.
É papel da Biblioteca, como centro de documentação e informação, oferecer serviços
de fornecimento de documentos, iniciação científica bibliográfica, serviço de informação
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referencial (respostas rápidas) e de extensão tecnológica e outros, dentro de um modelo de
organização voltada para o cliente, com uma estrutura interna capaz de propiciar o
cumprimento de suas funções.

4.1 Sinalização do Acervo

A biblioteca oferece produtos e serviços, por isso uma boa sinalização está relacionada
com a forma de dispor do espaço físico, no sentido de tornar o ambiente atrativo, acolhedor e
conveniente para o usuário. A maneira de apresentar esses produtos e serviços contribuem
diretamente em cativar os usuários.
A sinalização tem por objetivo permitir, com a ajuda de um conjunto de sinais e
mensagens, que sirva para que o usuário busque e encontre a informação que necessita, ou
mesmo que identifique a função de cada setor da biblioteca.
O sistema de sinalização serve para identificar e localizar o acervo da biblioteca, orientar
para o acesso aos recursos humanos e informacionais, melhorar a acessibilidade, identificar
recursos, áreas de serviços, acomodações, segurança, notificar mudanças ou condições
temporárias. A sinalização sendo eficaz irá servir para guiar o usuário, antes da busca pela
informação, sem perda de tempo e tornando-os mais independentes. A Biblioteca tem
sinalizada as suas principais áreas, tanto como na identificação da classificação por cores
(baixa visão) e em alto relevo (em braile), as sinalizações de acessibilidade.

4.2 Suporte de TI

4.2.1 Pesquisa
São disponibilizados computadores com acesso à Internet para os usuários consultarem
o acervo e os recursos informacionais online que são de acesso livre ou assinados pela
Biblioteca.

5 BIBLIOTECA – DEMAIS SERVIÇOS

5.1 Horário de funcionamento
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A Biblioteca funcionará nos seguintes horários:
Segunda a Sexta Feira: 14h às 22h
Sábado: 08h às 14h

A biblioteca poderá funcionar em finais de semana e feriados, caso haja determinação
da Diretoria da instituição.

5.2 Pessoal técnico-administrativo da biblioteca
A equipe técnico-administrativa da biblioteca é composta por:

Quadro de pessoal técnico-administrativo na Biblioteca
Função

Escolaridade

Carga horária
semanal

Auxiliar

Ensino Médio

25

Auxiliar

Curso Técnico

25

Bibliotecária

Curso Superior

40

Estagiário

Curso

Superior

04

Incompleto

___________________________________________________________
Maria Alice Soares
Bibliotecário-Chefe da Biblioteca

___________________________________________________________
Prof. Dr. Carlos Alberto Paraguassu Chaves
Presidente do NDE do Curso Superior Tecnológico em de Gestão Pública

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

6

FACULDADE INSTITUTO RIO DE JANEIRO - FIURJ
Instituto Universitário do Rio de Janeiro Ltda - EPP
Biblioteca

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

7

FACULDADE INSTITUTO RIO DE JANEIRO - FIURJ
Instituto Universitário do Rio de Janeiro Ltda - EPP
Biblioteca

ANEXO

I

–

JUSTIFICATIVA

DE

ESCOLHA

DE

BIBLIOGRAFIAS

BÁSICAS

E

COMPLEMENTARES DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM GESTÃO PÚBLICA

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), com o intuito de compor a bibliografia básica e
complementar a ser adotada nas Unidades Curriculares (UC) do curso, solicitou a cada
professor responsável pelas disciplinas a serem oferecidas no primeiro ano a indicação e
justificativa de títulos para compor o plano de ensino.
Os professores e coordenadores de curso são responsáveis pela indicação de obras a
serem adquiridas, separando-as entre bibliografia básica e complementar. Após receber as
indicações, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) verificou a pertinência temática e a
adequação em termos de atualização e relevância das obras.
Para as unidades curriculares dos demais anos do curso, o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) definiu os títulos a serem adotados, a partir de sua experiência acadêmica. No entanto,
todos os títulos indicados antes de serem adquiridos ou contratados (no caso de biblioteca
virtual) serão analisados pelos futuros professores que serão contratados para lecionar nas
unidades curriculares.
O relatório de biblioteca para o CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM GESTÃO PÚBLICA
será ajustado anualmente ou de acordo com a demanda de atualização bibliográfica do curso.
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ESTUDO

DAS

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

BÁSICAS

E

COMPLEMENTARES

DISPONIBILIZADAS NA BIBLIOTECA OU NO ACERVO VIRTUAL

Tipo
Bibliografia

Disciplina

Básica

LEITURA E
ESCRITA

Básica

LEITURA E
ESCRITA

Básica

LEITURA E
ESCRITA

Comple
mentar

LEITURA E
ESCRITA

Comple
mentar

LEITURA E
ESCRITA

Complement
ar

LEITURA E
ESCRITA

Título

Justificativa NDE

Apresenta
os
diferentes gêneros textuais e
a
necessária
correção
DEMAI, Fernanda Melo. Português Instrumental. 2. ed. São
gramatical,
bem
como
Paulo: Érica, 2017.
questões de ética
profissional e respeito às
variações linguísticas.
É um completo manual
prático da língua portuguesa
que irá ajudar você a
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar.
compreender e dominar o
Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2017.
idioma, além de facilitar a
efetividade na comunicação
entre as pessoas.
Livro ajustado ao Novo
Acordo
Ortográfico
da
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. 12. ed. São Língua Portuguesa, tratam
Paulo, Atlas, 2017.
da produção de textos
variados e da aprendizagem
da norma gramatical.
O livro oferece ao
aluno de qualquer curso
ANDRADE, Maria Margarida de. HENRIGUES, Antonio.
superior os conhecimentos
Língua Portuguesa: Noções Básicas para cursos Superiores.
básicos
para
um
6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017.
desempenho eficaz nas
comunicações escritas.
É um completo e
atualizado manual prático de
língua portuguesa, que ajuda
você a compreender e a
dominar
o
idioma,
MARTINS, Dileta Silveira. ZILBERKNOP, Lúcia Scliar. colocando
ordem
nas
Português Instrumental. 22. ed. São Paulo: Prodil, 2017.
relações entre quem fala e
quem ouve, entre quem
escreve
e
quem
lê,
facilitando a compreensão e
aumentando a efetividade
na comunicação.
Apresentar o conteúdo
essencial,
atendo-se
a
tópicos fundamentais, os
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Prática de linguagem:
textos reúnem uma grande
leitura e produção de textos. São Paulo: Scipione, 2017.
quantidade de exercícios, o
que permite testar as
habilidades adquiridas.
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Complement
ar

Complement
ar

LEITURA E
ESCRITA

É
um
excelente
instrumento para todos
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua Portuguesa:
aqueles
que
precisam
novo acordo ortográfico. 50. ed. São Paulo: IBEP Nacional,
esclarecer suas dúvidas a
2017.
respeito
da
língua
portuguesa.

LEITURA E
ESCRITA

OLIVEIRA, Jorge Leite. Texto acadêmico: técnica de
redação e de pesquisa científica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

Básica

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à Metodologia do
Trabalho Científico. 18.ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Básica

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.
7.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Básica

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

Básica

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

Complement
ar

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

O
emprego
da
metodologia científica em
pesquisa e em redação é a
base para a construção do
saber técnico de todo
profissional
competente.
Alguns
destes
procedimentos
fundamentais
são
desenvolvidos nesta obra
Enfatiza a importância
da leitura, técnicas para
elaboração dos trabalhos de
graduação,
técnicas de
pesquisa bibliográfica, fases
de pesquisa bibliográfica,
partes que compõem um
trabalho de graduação,
normas para redação dos
trabalhos e a elaboração de
seminários.
Texto compacto e
objetivo
que
procura
preencher
as
possíveis
lacunas de aprendizado do
aluno que ingressa em um
curso superior. Aborda os
principais conteúdos que um
estudante de graduação
deve dominar para ter
sucesso na elaboração de
materiais científicos.

Cria estratégias de
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
produção,
leitura
e
Fundamentos de Metodologia Científica. 9.ed. São Paulo:
interpretação de textos para
Atlas, 2017.
facilitar a aprendizagem do
estudante.
O livro conduz o aluno
do início ao fim do processo
de pesquisa. Ajuda o aluno a
CBO. CBO - Metodologia Científica, 2ª edição. Guanabara
compreender os muitos
Koogan, 2017. VitalSource Bookshelf Online.
meios pelos quais é possível
coletar, validar e interpretar
dados.
Projeto de pesquisa
oferece aos iniciantes os
instrumentos
necessários
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho
para
estabelecer
bons
Científico. 27.ed. São Paulo: Cortez, 2017.
hábitos de pesquisa e evitar
algumas das armadilhas e
pistas falsas que nos fazem
perder tempo.
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Complement
ar

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

Complement
ar

METODOLOGIA
DO TRABALHO
CIENTÍFICO

DEMO, Pedro. Praticar ciência:
conhecimento
científico
1ª
VitalSourceBookshelf Online.

Metodologias do
edição.
Saraiva.

GIL, Antonio Carlos. Metodologia do ensino superior, 8ª
edição. Atlas, 02/2017. VitalSourceBookshelf Online.

Básica

HUMANIDADES, COELHO, Wilma de Nazaré Baia. Educação e relações raciais
CIÊNCIAS
- conceituação e historicidade. São Paulo: Livraria da Física,
SOCIAIS E
2017.
CIDADANIA

Básica

HUMANIDADES,
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais.
CIÊNCIAS
São Paulo: Atlas, 2017.
SOCIAIS E
CIDADANIA

Básica

HUMANIDADES,
PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e justiça internacional.
CIÊNCIAS
São Paulo: Saraiva, 2017.
SOCIAIS E
CIDADANIA

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

São
estabelecidos
critérios de trabalho docente
para converter o uso da
leitura e da escrita escolares
em atos comunicacionais
plenos de significado para os
discentes. Apesar de sua
baixa
quantidade,
este
assunto é abordado em
outras bibliografias.
A obra foca no processo de
produção de um projeto de
pesquisa e apresenta os
conceitos
e
elementos
básicos para quem está
começando a fazer pesquisa.
A diversidade dos
objetos de investigação
traçados neste livro percorre
um longo caminho. As
discussões trazidas à tona
apontam, sobretudo, para a
valorização da identidade
negra
no
sistema
educacional brasileiro e para
o fortalecimento de uma
identidade
positiva
no
tocante à superação da
marca racial por meio das
políticas
de
ações
afirmativas
e
marcos
regulatórios.
A obra é enriquecida
com citação doutrinária
nacional e estrangeira e
jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça e dos
demais Tribunais Superiores,
bem como dos Tribunais
Regionais Federais e dos
Tribunais Estaduais. Além
disso, nos temas polêmicos,
encontra-se
o
posicionamento de diversos
Tribunais
constitucionais
estrangeiros.
O objetivo maior desta
obra é analisar os direitos
humanos sob a perspectiva
da justiça internacional,
avaliando
o
crescente
processo de justicialização
desses direitos no âmbito
internacional,
seus
precedentes, seus dilemas,
seus avanços e seus
desafios,
com
especial
ênfase
nos
sistemas
regionais de proteção dos
direitos
humanos,
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particularmente
nos
sistemas regionais europeu,
interamericano e africano.

Básica

Complement
ar

Complement
ar

Este estudo defende a
tese de que a solução para
as antinomias entre direito
HUMANIDADES,
internacional dos direito
MONTEIRO, Marco Corrêa. Tratados Internacionais de
CIÊNCIAS
humanos e o direito interno
Direitos Humanos e Direito Interno, 1ª edição. Saraiva.
SOCIAIS E
deve ser alcançada pela
VitalSourceBookshelf Online.
CIDADANIA
coexistência das fontes de
protenção, em xez da
exclusão de uma pela outra
num sitema intransigente.
As discussões sobre
valorização da identidade
negra
no
sistema
educacional brasileiro e para
HUMANIDADES,
COSTA, Luciano Gonsalves. História e cultura afro-brasileira. o fortalecimento de uma
CIÊNCIAS
São Paulo: EDUEM, 2017.
identidade
positiva
no
SOCIAIS E
tocante à superação da
CIDADANIA
marca racial por meio das
políticas
de
ações
afirmativas
e
marcos
regulatórios.
Este livro de Luciana
HUMANIDADES,
GENRO, Luciana. Direitos humanos - o Brasil no banco dos Genro tem o estilo da ação
CIÊNCIAS
réus. São Paulo: LTR, 2017.
política que notabilizou sua
SOCIAIS E
autora: é clara, firme e
CIDADANIA
direta.

Complement
ar

HUMANIDADES, SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco – raça e
CIÊNCIAS
nacionalidade no pensamento brasileiro. São Paulo:
SOCIAIS E
Companhia da Letras, 2017.
CIDADANIA

Complement
ar

HUMANIDADES, BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no
CIÊNCIAS
Brasil, 3ª edição.. Saraiva, 02/2017. VitalSourceBookshelf
SOCIAIS E
Online.
CIDADANIA

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Com base nos escritos
e discursos de uma grande
gama de cientistas, políticos
e romancistas, o livro revela
que
a intelligentsia local,
influenciada por padrões e
formas europeus, procurou
acomodar as teorias racistas
então em voga - que
consideravam
o
negro
inferior e condenavam a
mestiçagem - à situação
local.
O foco deste livro está
nos aspectos relacionados
com os direitos humanos, ao
longo de todas as nossas
reflexões. Buscamos um
olhar panorâmico sobre
teorias e práticas de
educadores de vários lugares
do mundo, das diferentes
tendências ideológicas ou
convicções religiosas.
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Complement
ar

Conteúdo consistente,
produzido a partir da
HUMANIDADES,
FILHO, CASADO, Napoleão. Coleção Saberes do Direito vivência da sala de aula e
CIÊNCIAS
57 - Direitos Humanos Fundamentais, 1ª edição. Saraiva. baseado na melhor doutrina.
SOCIAIS E
VitalSourceBookshelf Online.
Texto 100% em dia com a
CIDADANIA
realidade
legislativa
e
jurisprudencial.

Básica

DIREITO BRASIL, Congresso, Câmara de Deputados. Constituição da
Leitura indispensável
ADMINISTRATIV República Federativa do Brasil. 33. ed. São Paulo: Saraiva, para
conhecimento
da
O
2017.
constituição federal

Básica

O livro aborda todos os
temas
relevantes
da
disciplina, contemplando o
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito conteúdo de editais dos
DIREITO
Administrativo Descomplicado. 27º ed. Editora Métodos, principais
concursos
ADMINISTRATIV
2019.
públicos, como também os
O
programas das universidades
do País, tudo com o rigor
científico que exige a
matéria.

Básica

DIREITO
HONARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 9º ed. São
Leitura indispensável
ADMINISTRATIV Paulo: Atlas, 2017.
para
conhecimento
da
O
constituição federal

Básica

Básica

Apresenta uma análise
didática, mas aprofundada,
dos princípios do direito
administrativo,
da
administração pública, do
ato administrativo, do poder
regulamentar e de polícia,
dos agentes públicos, dos
cargos públicos, dos serviços
públicos, da execução dos
serviços
públicos,
da
DIREITO
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17º ed. São
fundação
pública,
da
ADMINISTRATIV Paulo: Saraiva, 2017.
sociedade de economia
O
mista, da licitação, do
contrato administrativo, da
intervenção
estatal
no
domínio econômico, da
desapropriação, dos bens
públicos, do controle da
administração pública, do
processo administrativo, da
sindicância
e
da
responsabilidade civil do
Estado.
Apresentar,
numa
abordagem
concisa
e
objetiva, os institutos que
DIREITO
ROSA, Márcio Fernando Elias. Direito administrativo. 15º ed. compõem os vários ramos
ADMINISTRATIV
São Paulo: Saraiva, 2018.
do direito, abrangendo, em
O
volumes específicos para
cada disciplina, o conteúdo
necessário a uma eficiente
RELATÓRIO DA BIBLIOTECA
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revisão do programa dos
principais concursos na área
jurídica, ou mesmo uma
introdução às matérias
curriculares.
Complement
ar

DIREITO
CRETELLA JÚNIOR, José. Manual de Direito Administrativo.
Manual
com
ADMINISTRATIV Rio de Janeiro: Pini, 2016.
abordagem ampla da área
O
jurídica.

Complement
ar

DIREITO
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27.
ADMINISTRATIV ed. São Paulo: Malheiros, 2016.
O

Complement
ar

DIREITO
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito
ADMINISTRATIV administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
O

Básica

DIREITO
ARAUJO, Edemir Netto de. Curso de Direito Administrativo.
ADMINISTRATIV 8º ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
O

Básica

DIREITO
LENZA, Pedro; EPITZCOVSKY, Celso. Direito Administrativo
ADMINISTRATIV Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2017.
O

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Trata-se de um Curso
de Direito Administrativo
completo, atual e didático,
com a demonstração das
bases teóricas, doutrinárias
e
jurisprudenciais
necessárias à compreensão
crítica desse ramo do
Direito.
Uma
das
mais
completas obras sobre o
moderno
Direito
Administrativo,
tratando,
minuciosa
e
sistematicamente – a partir
do estudo do regime
administrativo
e
dos
princípios constitucionais e
gerais que o informam –, de
todos os seus institutos,
como
o
regime
dos
servidores
públicos,
concessões e permissões,
licitação e contratos, bens
públicos, intervenção na
propriedade,
responsabilidade do Estado,
discricionariedade etc..
A
metodologia
empregada na obra permite
que o leitor tenha acesso à
mais completa e atualizada
teoria,
exposta
em
linguagem clara e acessível.
A obra é indicada para
alunos de graduação e para
aqueles que se preparam
para os principais concursos
públicos do país.
Uma
das
mais
completas obras sobre o
moderno
Direito
Administrativo,
tratando,
minuciosa
e
sistematicamente – a partir
do estudo do regime
administrativo
e
dos
princípios constitucionais e
gerais que o informam –, de
todos os seus institutos,
como
o
regime
dos
servidores
públicos,
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concessões e permissões,
licitação e contratos, bens
públicos, intervenção na
propriedade,
responsabilidade do Estado,
discricionariedade etc.
Básica

DIREITO
Manual
com
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito
ADMINISTRATIV
abordagem ampla da área
administrativo. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
O
jurídica.

Básica

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Básica

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Básica

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Complement
ar

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

ARAUJO, Luis César G. Teoria geral da administração. São
Paulo: Atlas, 2017.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2016.

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da
revolução urbana à revolução digital. São Paulo: Atlas, 2017.

CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. Rio de
Janeiro: Campus, 2017.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Será possível encontrar
orientação
em
várias
funções, permitindo, de tal
forma, que o alunado possa
conquistar o famoso "lugar
ao sol" em organizações.
Este
livro
foi
cuidadosamente composto e
organizado a várias mãos no
sentido de atender a uma
necessidade específica do
mercado: oferecer subsídios
a todos aqueles que desejam
assimilar
uma
base
conceitual
para
poder
concorrer
a
concursos
públicos
ou
enfrentar
processos
seletivos
sofisticados que impõem a
necessidade
de
conhecimentos
básicos
sobre administração geral,
administração pública ou
ambas.
Abrangente
e
atualizado, o livro dá
tratamento cuidadoso a
temas
clássicos
e
contemporâneos,
como:
Administração
científica;
Escola
do
processo
administrativo;
Sistema
Toyota de Produção; Modelo
japonês de administração;
Pensamento sistêmico; Ética
e responsabilidade social;
Administração participativa.
Este
livro
foi
cuidadosamente composto e
organizado a várias mãos no
sentido de atender a uma
necessidade específica do
mercado: oferecer subsídios
a todos aqueles que desejam
assimilar
uma
base
conceitual
para
poder
concorrer
a
concursos
públicos
ou
enfrentar
processos
seletivos
sofisticados que impõem a
necessidade
de
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conhecimentos
básicos
sobre administração geral,
administração pública ou
ambas.

Complement
ar

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Complement
ar

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Complement
ar

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Complement
ar

TEORIA GERAL
DA
ADMINISTRAÇÃ
O APLICADA À
GESTÃO
PÚBLICA

Básica

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

Básica

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

Fundamentado
em
pesquisas e com uma grande
variedade de exemplos do
mundo real, apresenta aos
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração pública. Rio
estudantes
como
os
de Janeiro: Elsevier, 2018.
administradores e gerentes
de empresas de pequeno,
médio e grande portes usam
na prática os conceitos
discutidos.
Voltado ao ambiente de
trabalho atual em constante
mudança, este livro prepara
os estudantes para lidar com
as variáveis organizacionais
modernas, tais como a
diversidade da força de
trabalho, a nova estrutura
MEIRELES, Manuel. Teorias da administração. São Paulo: organizacional e a influência
Futura, 2017.
da tecnologia na gestão,
entre outras. Discute o
conceito de supervisão e
fornece
habilidades
necessárias
para
sua
aplicação prática. Enfatiza o
papel crítico do supervisor
em uma organização e o
orienta para o sucesso como
líder.
A obra explica a
relevância da inovação e do
empreendedorismo
hoje.
MOTTA, F. C. Teoria geral da administração. São Paulo: Repleto de exemplos de
Pioneira, 20117.
boas e nem tão boas
práticas, é uma obra
essencial para qualquer
estudante ou empreendedor
interessado no tema.
Obra
acessível
e
abrangente; um livro de
PEREZ, M. A. A administração pública democrática.
teoria das organizações
Belo Horizonte: Fórum, 2017.
atual, interessante e bem
escrito.
Uma
obra
verdadeiramente nova que,
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. Brasília: UnB, através
do
tratamento
2018.
sistemático dos conselhos
políticos
fundamentais,
oferece uma representação
geral do universo "Política".
Um clássico de nossa
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: literatura jurídica, alargando
Malheiros, 2017.
o conceito da Teoria Geral
do Estado, este livro é uma
extraordinária explanação da
RELATÓRIO DA BIBLIOTECA
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matéria. Daí sua excepcional
acolhida, que se reflete nas
sucessivas edições e tiragens
de obra destinada aos
estudantes e aos estudiosos.
indica o objeto da
Doutrina do Estado através
de uma tríplice perspectiva,
DALLARI, Dalmo de A. Elementos da teoria geral do estado.
que
compreende
três
São Paulo: Saraiva, 2017.
doutrinas que se integram
compondo
a
Doutrina
do Estado:
uma obra de cunho
geral e didático, que vise a
concorrer
positivamente
para
a
formação
de
estudantes e para o
aperfeiçoamento
de
profissionais,
oriundos
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do estado e ciência
privilegiadamente do direito,
política. 5. ed. São Paulo: Celso Bastos, 2017.
das relações internacionais e
das ciências sociais, não
pode deixar de considerar
um marco histórico-cultural
mais amplo, sem olvidar da
clareza expositiva e da
densidade
teórica
das
abordagens.
O
autor
procura
combinar o liberalismo
clássico com a tradição
socialista, num delicado
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das
equilíbrio entre liberdade e
regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.
justiça social, construindo
uma polêmica vibrante e
refinada
contra
os
reacionarismos
e
os
dogmatismos.

Básica

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

Complement
ar

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

Complement
ar

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

Complement
ar

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Maquiavel,
Hobbles, Montesquieu, Rosseus, “O Federalismo”. 18.ed.
Leitura
obrigatória
São Paulo: Ática, 2017.1v. [Livro eletrônico]
para as ciências políticas

Complement
ar

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Burke, Kant,
Tocqueville, Stuart Mill, Max. 13.ed. Paulo: Ática, 2017. 2v.
Leitura
obrigatória
[Livro eletrônico]
para as ciências políticas

Complement
ar

CIÊNCIA
POLÍTICA E
TEORIA DO
ESTADO

O Príncipe é um guia
de como chegar ao poder e
manter-se nele, buscando
não apenas o ideal, mas o
real. Escrito em 26 capítulos,
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martins o livro assume a forma de
Fontes, 2018.
manual
de
um
bom
governante, ensinando as
estratégias
políticas
necessárias, nem sempre
corretas
e
aprovadas
majoritariamente, de como
RELATÓRIO DA BIBLIOTECA
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chegar ao poder e mantê-lo,
garantindo a unificação e a
estabilidade do Estado.

Básica

Básica

Básica

PROJETO
INTEGRADOR I – LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
ATIVIDADE
Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas,
EXTENSIONISTA 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

PROJETO
INTEGRADOR I – OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento
ATIVIDADE
estratégico: conceitos, metodologia, práticas. São Paulo:
EXTENSIONISTA Atlas, 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

PROJETO
INTEGRADOR I –
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa
ATIVIDADE
em administração. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.(E-book)
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR I –
ATIVIDADE
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR I –
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.
ATIVIDADE
ed. São Paulo: Atlas, 2017.
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JR, Roque.
Fundamentos em gestão de projetos: construindo
competências para gerenciar projetos. São Paulo: Atlas,
2017.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Cria estratégias de
produção,
leitura
e
interpretação de textos para
facilitar a aprendizagem do
estudante.
No transcorrer da
obra,
percebe-se
a
preocupação em tornar
prático o planejamento
estratégico, por meio do
estabelecimento dos planos
de
ação
que
são
instrumentos
administrativos
que
possibilitam posicionar o
planejamento estratégico no
processo
cotidiano
da
empresa.
Este livro é de ordem
prática. Com base em um
modelo,
apresenta
informações,
dicas
e
exemplos a quem se propõe
a desenvolver projetos e
relatórios de pesquisa.
Apresentação e estudo
de temas como: maturidade,
competências
em
gerenciamento de projetos,
bem
como
carteira
(portfólio)
de
projetos,
estruturas e estratégias
organizacionais. A obra,
também,
dá
uma
contribuição
bastante
significativa aos alunos e
profissionais da área de
gerenciamento de projetos,
pois se propõe a discutir
casos reais e fictícios de
empresas,
além
de
apresentar uma série de
exercícios, que podem ser
desenvolvidos nos mais
diferentes
níveis
de
treinamento.
Texto compacto e
objetivo
que
procura
preencher
as
possíveis
lacunas de aprendizado do
aluno que ingressa em um
curso superior. Aborda os
principais conteúdos que um
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estudante de graduação
deve dominar para ter
sucesso na elaboração de
materiais científicos.

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR I –
ATIVIDADE
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR I – MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de
ATIVIDADE
projetos: como transformar ideias em resultados. São Paulo:
EXTENSIONISTA Atlas, 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR I –
ATIVIDADE
MEREDITH, Jack R. Administração de projetos: uma
EXTENSIONISTA abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

Básica

DIREITO
CONSTITUCION
AL

Básica

DIREITO
CONSTITUCION
AL

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
Cria estratégias de
Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, produção,
leitura
e
pesquisa bibliográfica, projeto e relatório. São Paulo: Atlas, interpretação de textos para
2017.
facilitar a aprendizagem do
estudante.

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 23º
edição. São Paulo: Saraiva, 2019.

BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional
Contemporâneo. 8º edição. São Paulo: Saraiva Educação,
2019.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

A linguagem e a ênfase
na
conceituação
exemplificada refletem a
preocupação de orientar o
texto para as aplicações
práticas e para a educação
básica dos estudantes de
project management.
Um texto apropriado
para
classes
de
gerenciamento de serviços,
produtos ou projetos de
engenharia,
com
uma
cobertura
de
material
particularmente útil para o
gerenciamento de projetos
de sistemas de informação;
ou seja, como os projetos de
sistemas de informação
diferem e são semelhantes
aos projetos comerciais
regulares.
Uma
das
mais
completas obras sobre o
moderno
Direito
Administrativo,
tratando,
minuciosa
e
sistematicamente – a partir
do estudo do regime
administrativo
e
dos
princípios constitucionais e
gerais que o informam –, de
todos os seus institutos,
como
o
regime
dos
servidores
públicos,
concessões e permissões,
licitação e contratos, bens
públicos, intervenção na
propriedade,
responsabilidade do Estado,
discricionariedade etc.
Aborda
conceitos
fundamentais
e
à
constitucional
do
novo
modelo,
contém
uma
verdadeira Parte Geral do
direito
constitucional
brasileiro, com a exposição
didática e crítica dos grandes
temas e das principais
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transformações
ocorridas
nos últimos anos.

O livro conta com
profunda
atualização
jurisprudencial e legislativa,
abordando temas como a
MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional. 3º ed. São
Criminalização
da
Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Homofobia, a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais
– LGPD, a nova posição do
STF sobre a prisão em
segunda instância etc..
"O autor desenvolve,
de
modo
didático
e
inteligível, toda a teoria da
Constituição, acrescida de
classificações,
conceitos,
objetivos
e
funções
PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional. 5º ed. Rio de precípuas. Desenha, ainda,
Janeiro: Forense, 2018.
toda a matéria relativa aos
direitos fundamentais e à
organização do Estado.
Trata, com minúcias, da
hermenêutica constitucional
e dos modernos métodos de
interpretação. “

Básica

DIREITO
CONSTITUCION
AL

Básica

DIREITO
CONSTITUCION
AL

Complement
ar

DIREITO
CONSTITUCION
AL

MOARES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23.ed. São
Uma das obras mais
Paulo: Atlas, 2017.
prestigiadas
do
Direito
Constitucional brasileiro.

DIREITO
CONSTITUCION
AL

O autor discorre toda a
matéria constitucional em
um
único
volume
e
apresenta a análise do
conceito de Constituição,
trata do controle de
constitucionalidade,
da
forma do Estado, do
federalismo,
da
descentralização,
democracia, nacionalidade,
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito
direitos e partidos políticos,
constitucional. 40.ed. São Paulo: Arco, 2015.
separação de poderes, do
presidencialismo
e
parlamentarismo, do poder
legislativo, da elaboração da
Lei,
estruturação
do
governo, organização da
Justiça, princípios do Estado
de
Direito,
direitos
fundamentais,
habeas
corpus,
habeas
data,
intervenção
estatal
na
economia e a ordem social.

Complement
ar

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA
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Complement
ar

DIREITO
CONSTITUCION
AL

Complement
ar

DIREITO
CONSTITUCION
AL

Complement
ar

DIREITO
CONSTITUCION
AL

Básica

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

Básica

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

Básica

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
Leitura indispensável
1988. Brasília, DF: [s.n], 2018.
para
conhecimento
da
constituição federal

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15.ed.
São Paulo: Malheiros, 2017.

TAVARES, André Ramos. Curso de
Constitucional. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

Direito

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; NOHARA, Irine Patrícia.
Gestão Pública – Abordagem integrada da administração e
do direito administrativo. 1º ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão
Contemporânea. 5º ed. São Paulo: Atlas, 2016.

Pública

SANTOS, Clezio Saldanha dos. Introdução à gestão pública.
3º ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Um clássico de nossa
literatura jurídica, alargando
o conceito da Teoria Geral
do Estado, este livro é uma
extraordinária explanação da
matéria. Daí sua excepcional
acolhida, que se reflete nas
sucessivas edições e tiragens
de obra destinada aos
estudantes e aos estudiosos.
O autor oferece o
exame
da
teoria
da
Constituição, da defesa da
Constituição, das medidas
processuais de controle de
constitucionalidade,
dos
direitos
humanos,
dos
direitos individuais, dos
direitos sociais e coletivos,
das garantias constitucionais
e
da
repartição
e
funcionamento do poder.
Abrangente
e
atualizado, o livro dá
tratamento cuidadoso a
temas
clássicos
e
contemporâneos,
como:
Administração
científica;
Escola
do
processo
administrativo;
Sistema
Toyota de Produção; Modelo
japonês de administração;
Pensamento sistêmico; Ética
e responsabilidade social;
Administração participativa.
Além de destacar os
temas mais relevantes sobre
a administração pública no
Brasil, influenciada pelas
transformações em curso no
mundo, este livro cuida de
examinar as funções do
Estado e as especificidades
da
gestão
pública,
especialmente
após
a
Constituição Federal de
1988.
De
natureza
introdutória, este livro tem
como objetivo central reunir
as principais características,
definições e processos da
gestão pública, descrevendo
os aspectos diferenciadores
entre setores público e
privado, administração e
gestão, forma, função e
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organização.

Básica

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

DIAS, Reinaldo. Gestão pública: aspectos atuais
perspectivas para atualização. São Paulo: Atlas, 2017.

Complement
ar

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

ANDRADE, Nilton de Aquino. Planejamento Governamental
para municípios: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentários. São Paulo: Atlas, 2018.

Complement
ar

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração pública
centralizada e descentralizada. 4.ed. Rio de Janeiro: América
Jurídica, 2016.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

e

O livro enfatiza o
processo histórico brasileiro
para
uma
melhor
compreensão
e
contextualização
da
administração e das políticas
públicas,
levando
em
consideração
que
a
institucionalização
das
práticas atuais pode ser
encontrada no passado.
O
objetivo
desta
publicação é apresentar à
sociedade
a
obra
"Planejamento
Governamental
para
Municípios",
contendo
estudo teórico regado de
experiência prática, onde
apresenta soluções para que
os gestores públicos, por
meio dos responsáveis pelo
planejamento e orçamento,
elaborem
as
propostas
orçamentárias dentro da
realidade
municipal,
cumprindo a legislação
vigente e possibilitando o
acompanhamento gerencial.
Enfoca as diversas
modalidades
de
administração
indireta,
examinando os contornos
legais das autarquias, das
agências
reguladoras,
fundações, sociedades de
economia mista e empresas
públicas, assim como as
formas de delegação da
prestação de serviços a
particulares. Aborda, ainda,
as organizações sociais, as
gerências executivas em
programas nacionais de
conteúdos sociais e a
organização da sociedade no
interesse público.
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Complement
ar

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

Complement
ar

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

Complement
ar

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA

RIBEIRO, Antonio Lima. Teorias da administração. São Paulo:
Saraiva, 2017.

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão Pública. 3º ed. São
Paulo: Saraiva, 2017.

PALUDO, Augustinho Vicente. Administração Pública.
2º ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

Básica

PLANEJAM BAPTISTA,
Mirian
Veras.
Planejamento
social:
ENTO E GESTÃO intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras, 2018.
ESTRATÉGICA

Básica

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento
PLANEJAM
estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 28.ed. São
ENTO E GESTÃO
Paulo: Atlas, 2017.
ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Este livro apresenta
uma visão abrangente e
completa da evolução da
administração, por meio de
linguagem objetiva, acessível
e clara, possibilitando a
compreensão das teorias
identificadas
com
os
modernos
desafios
da
gestão de organizações e
negócios.
A obra representa, em
síntese, uma ampla fonte de
informações para aqueles
que trabalham com o setor
público no Brasil, para os
que estudam as diversas
disciplinas vinculadas às
finanças e à gestão pública
em nosso país, e para os
estudantes que desejam
ingressar
em
carreiras
públicas, seja em nível
federal,
estadual
ou
municipal.
O conteúdo deste livro
é direcionado para os
concursos de Auditor-Fiscal
da Receita Federal, AuditorFiscal do Trabalho, Auditor
de Controle Externo do TCU,
Analista de Finanças e
Controle da CGU, Concursos
do Ciclo de Gestão do Poder
Executivo,
Analista
Administrativo do Poder
Judiciário,
Tribunais de
Contas Estaduais, Fiscais de
ISS e todos os concursos que
contenham a disciplina de
Administração Pública.
Livro usado no curso
de Planejamento de Serviço
Social na PUC, tem sido
indicado como bibliografia
em grande número de
concurso para ingresso em
carreira pública na área
social.
Livro-texto para as
disciplinas
Planejamento
Estratégico,
Estratégia
Empresarial, Planejamento
Empresarial,
Gestão
Estratégica de Empresas,
Gestão
Estratégica
de
Negócios e Administração
Estratégica dos cursos de
graduação e pós-graduação
em Administração. Leitura
indicada
para
os
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profissionais da área de
Administração.

Básica

ANGELONI, Maria Terezinha; CARNEIRO, Clarissa.
PLANEJAMENTO Estratégias: formulação, implementação e avaliação: o
E GESTÃO
desafio das organizações contemporâneas. São Paulo:
ESTRATÉGICA Saraiva, 2018.

Este livro apresenta
uma visão sistêmica da
estratégia, sua influência nos
diversos
setores
da
organização e seu papel no
aperfeiçoamento
do
desempenho organizacional.
Amplia a compreensão do
leitor sobre o processo
estratégico e as diversas
implicações que devem ser
levadas em consideração
pelo gestor da empresa.
Este
livro
foi
cuidadosamente composto e
organizado a várias mãos no
sentido de atender a uma
necessidade específica do
mercado: oferecer subsídios
a todos aqueles que desejam
assimilar
uma
base
conceitual
para
poder
concorrer
a
concursos
públicos
ou
enfrentar
processos
seletivos
sofisticados que impõem a
necessidade
de
conhecimentos
básicos
sobre administração geral,
administração pública ou
ambas.
Este
livro
foi
cuidadosamente composto e
organizado a várias mãos no
sentido de atender a uma
necessidade específica do
mercado: oferecer subsídios
a todos aqueles que desejam
assimilar
uma
base
conceitual
para
poder
concorrer
a
concursos
públicos
ou
enfrentar
processos
seletivos
sofisticados que impõem a
necessidade
de
conhecimentos
básicos
sobre administração geral,
administração pública ou
ambas.

Básica

PLANEJAMENTO CHIAVENATO, I. Planejamento estratégico. Rio de Janeiro:
E GESTÃO
Elsevier, 2017.
ESTRATÉGICA

Básica

PLANEJAMENTO CHIAVENATO, I.; SAPHIRO, A. Planejamento estratégico. Rio
E GESTÃO
de Janeiro: Elsevier, 2017.
ESTRATÉGICA

Básica

O objetivo deste livro é
PLANEJAMENTO
apresentar o conceito de
PINTO, Fátima Regina de Toledo et.al. Gestão
E GESTÃO
estratégia e uma síntese das
estratégica de empresas. Rio de Janeiro: FGV, 2018.
ESTRATÉGICA
principais metodologias para
a elaboração da estratégia
RELATÓRIO DA BIBLIOTECA
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Complement
ar

ANDRADE, Nilton de Aquino. Planejamento Governamental
PLANEJAMENTO
para municípios: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
E GESTÃO
Orçamentários. São Paulo:Atlas, 2018.
ESTRATÉGICA

Complement
ar

PLANEJAMENTO GARDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo.
E GESTÃO
Petrópolis - RJ: Vozes, 2017.
ESTRATÉGICA

Complement
ar

PLANEJAMENTO FISCHMANN, Adalberto A. Planejamento estratégico na
E GESTÃO
prática. São Paulo: Atlas, 2017.
ESTRATÉGICA

Complement
ar

PLANEJAMENTO KAPLAN, R.; NORTON, D. Mapas estratégicos. Rio de Janeiro:
E GESTÃO
Elsevier, 2017.
ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

de
uma
organização,
aplicadas aos negócios nos
últimos 50 anos, de modo
que o modelo que mais se
aplica às condições de um
negócio específico possa ser
selecionado e aplicado.
O
objetivo
desta
publicação é apresentar à
sociedade
a
obra
"Planejamento
Governamental
para
Municípios",
contendo
estudo teórico regado de
experiência prática, onde
apresenta soluções para que
os gestores públicos, por
meio dos responsáveis pelo
planejamento e orçamento,
elaborem
as
propostas
orçamentárias dentro da
realidade
municipal,
cumprindo
a legislação
vigente e possibilitando o
acompanhamento gerencial.
Este livro pretende
situar-se num contexto bem
definido: para o pessoal que
trabalha em educação no
Brasil, nesta época, fins do
século XX.
Livro-texto para as
disciplinas
Planejamento
Estratégico, Planejamento
Empresarial e Estratégia de
Empresas do curso de
graduação
em
Administração de Empresas.
Leitura recomendada para
profissionais envolvidos em
planejamento
e
implementação
de
estratégia empresarial.
Este livro apresenta
várias novas contribuições
importantes: um padrão que
descreve os componentes
básicos de como se cria valor
nas
perspectivas
de
processos internos e de
aprendizado e crescimento;
temas,
baseados
nos
processos que criam valor,
capazes de esclarecer a
dinâmica da estratégia e um
novo
arcabouço
para
descrever, medir e alinhar os
três ativos intangíveis da
perspectiva de aprendizado
e crescimento – capital
humano,
capital
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informacional
e
capital
organizacional – com os
processos
e
objetivos
estratégicos da perspectiva
dos processos internos.

Complement
ar

PLANEJAMENTO REZENDE, José Francisco. Balanced Scorecard e a gestão do
E GESTÃO
capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2018.
ESTRATÉGICA

Complement
ar

PLANEJAMENTO VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento. São Paulo:
E GESTÃO
Libertad, 2018.
ESTRATÉGICA

Complement
ar

PLANEJAMENTO
ANDRADE, Nilton de Aquino. Planejamento
E GESTÃO
governamental para municípios. São Paulo: Atlas, 2018.
ESTRATÉGICA

Básica

Básica

SANTOS, Gisleine A. A invenção do ser negro: um percurso
CONTABILIDADE das ideias que naturalizaram a inferioridade dos negros. São
PÚBLICA
Paulo: Pallas, 2017.

DEL PRIORE, Mary. (Org.) História das mulheres no Brasil. 12
CONTABILIDADE
ed. São Paulo: Contexto, 2017.
PÚBLICA

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

O livro apresenta
conceitos
relativos
à
mensuração do desempenho
das organizações e dos
profissionais
que
nelas
trabalham a partir do
enfoque
de
Gestão
Balanceada da Performance
e sua aplicação prática — no
formato do BSC Balanced
Scorecard — como indutor
de competitividade em uma
instituição financeira.
Discussão sobre o
planejando nos tem dado
uma
oportunidade
importante
para
nossa
postura como profissional.
O
objetivo
desta
publicação é apresentar à
sociedade
a
obra
"Planejamento
Governamental
para
Municípios",
contendo
estudo teórico regado de
experiência prática, onde
apresenta soluções para que
os gestores públicos, por
meio dos responsáveis pelo
planejamento e orçamento,
elaborem
as
propostas
orçamentárias dentro da
realidade
municipal,
cumprindo a legislação
vigente e possibilitando o
acompanhamento gerencial.
Trata-se de um livro
inovador na área da
contabilidade social e da
mesoeconomia
que
apresenta
todos
os
conteúdos necessários para
o entendimento do papel
dos indicadores econômicos
na avaliação do esforço
produtivo da sociedade.
Este livro conta a
trajetória
das mulheres,
desde o Brasil colonial. Obra
organizada por Mary Del
Priore - da qual participam
historiadores
além
da
escritora Lygia Fagundes
Telles - mostra como
nasciam, viviam e morriam
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as brasileiras no passado e o
mundo material e simbólico
que as cercavam.

Básica

Teoria essa que explica
o surgimento da cultura
como sendo um evento
súbito na filogenia dos
CONTABILIDADE
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de
primatas. O autor também
PÚBLICA
Janeiro: LTC, 2018.
avisa
contundentemente
que a evolução mental não é
sincronizada
com
a
acumulação cultural.

Complement
ar

objetivo de analisar a
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas,
construção
das
teorias
CONTABILIDADE instituições e questão social no Brasil. São Paulo:
raciais brasileiras no âmbito
PÚBLICA
Companhia das Letras, 2017.
acadêmico do Brasil no
período demarcado.

Complement
ar

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. A formação e o sentido
CONTABILIDADE
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
PÚBLICA

Complement
ar

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Brasília:
CONTABILIDADE
Universidade de Brasília, 2016.
PÚBLICA

Complement
ar

CONTABILIDADE
DIJK, Teun A. Van. (Org.) Racismo e discurso na
PÚBLICA
América Latina. São Paulo: Contexto, 2018.

Básica

SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental:
LEGISLAÇÃO
teoria e prática. São Paulo: Oficina de textos, 2017.
AMBIENTAL E
PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Obra magistral, e o
maior desafio de Darcy
Ribeiro, O povo brasileiro é
uma
tentativa
de
compreender quem somos,
o que somos e a importância
do nosso país.
Freyre investiga
também a origem do mito
da promiscuidade brasileira,
da exacerbada sexualidade
atribuída
de
modo
equivocado aos indígenas e
escravos.
O
intelectual
disserta igualmente acerca
da origem da opressão
contra a mulher, como os
homens cultivavam um
sentimento de posse em
relação as suas senhoras.
O discurso racista
embutido e disfarçado na
prática social brasileira e de
outros países do nosso
continente é o tema central
desta obra. Camuflado por
eufemismos sutis, o termo
“racismo” é considerado
inapropriado por aqueles
que procuram escondê-lo
sob
o
fenômeno
da
desigualdade social.
Conceitua
as
diferentes
escolas
de planejamento que
convivem
na prática brasileira,
oferecendo uma lúcida
crítica sobre as faces
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das teorias, na práxis.

Básica

LEGISLAÇÃO
Estudo
detalhado
GUERRA, Sidney. Direito ambiental: legislação. 7.ed. Rio de
AMBIENTAL E
sobre as espécies normativas
Janeiro: Lúmen Júris, 2017
PLANEJAMENTO
ambientais

Básica

LEGISLAÇÃO
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Legislação de direito ambiental:
AMBIENTAL E
constituição federal. 9.ed. São Paulo: RIDEEL, 2018.
PLANEJAMENTO

Complement
ar

LEGISLAÇÃO
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e
AMBIENTAL E sustentabilidade. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
PLANEJAMENTO

Complement
ar

LEGISLAÇÃO
ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. 17.ed. Rio de
AMBIENTAL E Janeiro: Lúmen Júris, 2017.
PLANEJAMENTO

Complement
ar

OLIVEIRA, Antônio Inage de Assis. Introdução a legislação
LEGISLAÇÃO
ambiental brasileira e licenciamento ambiental. Rio de
AMBIENTAL E
Janeiro: Lúmen Júris, 2018.
PLANEJAMENTO

Complement
ar

LEGISLAÇÃO
FURLAN, Anderson, FRACALOSSI, William. Elementos de
AMBIENTAL E Direito Ambiental. Método, 2017.
PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Em linguagem didática,
esta consagrada obra aborda
o direito
ambiental de
forma
a
facilitar
o
entendimento
do
acadêmico.
Apresenta estudo de
caso elucidativo da relação
entre
a
cidadania ambiental emerge
nte
e
as
empresas,
discutindo os efeitos da
ampliação
do
debate
ecológico na tomada de
posição das pessoas e das
organizações
não
governamentais.
Trata-se de uma obra
atual e plenamente inserida
no contexto nacional, capaz
de ser um instrumento no
auxílio à tomada de decisões
por
parte
de
administradores
públicos,
juízes,
membros
do
Ministério
Público,
advogados, integrantes de
organizações
não
governamentais e outros,
cujas atividades estejam
relacionadas à prática do
Direito Ambiental.
A obra traz uma
abrangente e profunda
análise
do Direito
Ambiental.
A obra traz uma
abrangente e profunda
análise
do Direito
Ambiental. Em linguagem
didática, esta consagrada
obra
aborda
o direito
ambiental de
forma
a
facilitar o entendimento do
acadêmico.
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Complement
ar

LEGISLAÇÃO
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental, 16ª
AMBIENTAL E
edição, Saraiva, 2017.
PLANEJAMENTO

Básica

PROJETO
INTEGRADOR II LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
– ATIVIDADE
Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas,
EXTENSIONISTA 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

Básica

PROJETO
INTEGRADOR II OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento
– ATIVIDADE
estratégico: conceitos, metodologia, práticas. 29. ed. São
EXTENSIONISTA Paulo: Atlas, 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

Básica

PROJETO
INTEGRADOR II
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa
– ATIVIDADE
em administração. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2018.(E-book)
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR II
– ATIVIDADE
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JR, Roque.
Fundamentos em gestão de projetos: construindo
competências para gerenciar projetos. São Paulo: Atlas,
2017.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA

Em linguagem didática,
esta consagrada obra aborda
o direito
ambiental de
forma abrangente, traçando
desde noções introdutórias e
ao
mesmo
tempo
abrangentes.
Apresenta como uma
introdução
geral
às
disciplinas
Metodologia
Científica e Métodos e
Técnicas
de
Pesquisa,
enfocando procedimentos
didáticos,
aspectos
do
conhecimento
científico,
técnicas de pesquisa e
aspectos metodológicos dos
trabalhos tanto escolares
quanto científicos.
Oferece ao leitor uma
ampla análise do tema,
interligando os aspectos
estratégicos,
táticos
e
operacionais das empresas,
com o objetivo de mostrar
que
o
planejamento
estratégico
é
uma
importante ferramenta de
auxílio aos executivos e seus
processos decisórios, os
quais,
por
sua
vez,
interferem diretamente na
alavancagem dos resultados
das organizações.
Este livro é de ordem
prática. Com base em um
modelo,
apresenta
informações,
dicas
e
exemplos a quem se propõe
a desenvolver projetos e
relatórios
de
pesquisa.
Utiliza-se de linguagem
simples, amistosa, para
mostrar como articular as
partes de um projeto e de
um relatório, de modo que o
trabalho final faça sentido.
Apresentação e estudo
de temas como: maturidade,
competências
em
gerenciamento de projetos,
bem
como
carteira
(portfólio)
de
projetos,
estruturas e estratégias
organizacionais. A obra,
também,
dá
uma
contribuição
bastante
significativa aos alunos e
profissionais da área de
gerenciamento de projetos,
pois se propõe a discutir
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Complement
ar

casos reais e fictícios de
empresas,
além
de
apresentar uma série de
exercícios, que podem ser
desenvolvidos nos mais
diferentes
níveis
de
treinamento.
Texto compacto e
objetivo
que
procura
preencher
as
possíveis
PROJETO
lacunas de aprendizado do
INTEGRADOR II
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. aluno que ingressa em um
– ATIVIDADE
ed. São Paulo: Atlas, 2017.
curso superior. Aborda os
EXTENSIONISTA
principais conteúdos que um
INTERDISCIPLIN
estudante de graduação
AR
deve dominar para ter
sucesso na elaboração de
materiais científicos.

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR II
– ATIVIDADE
EXTENSIONISTA
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

PROJETO
INTEGRADOR II MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de
– ATIVIDADE
projetos: como transformar ideias em resultados. São Paulo:
EXTENSIONISTA Atlas, 2017.
INTERDISCIPLIN
AR

Complement
ar

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
Cria estratégias de
Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, produção,
leitura
e
pesquisa bibliográfica, projeto e relatório. 7. ed. São Paulo: interpretação de textos para
Atlas, 2017.
facilitar a aprendizagem do
estudante.

A linguagem e a ênfase
na
conceituação
exemplificada refletem a
preocupação de orientar o
texto para as aplicações
práticas e para a educação
básica dos estudantes de
project management.
Um texto apropriado
para
classes
de
gerenciamento de serviços,
produtos ou projetos de
PROJETO
engenharia,
com
uma
INTEGRADOR II
cobertura
de
material
– ATIVIDADE
MEREDITH, Jack R. Administração de projetos: uma particularmente útil para o
EXTENSIONISTA abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.
gerenciamento de projetos
INTERDISCIPLIN
de sistemas de informação;
AR
ou seja, como os projetos de
sistemas de informação
diferem e são semelhantes
aos projetos comerciais
regulares.

RELATÓRIO DA BIBLIOTECA
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