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ISBN Título da obra Acessos
9788572210386 “Novos” consumidores, “novos” mercados 12.745

9786559390021 “Por amor a Deus” o processo de alforria de escravos em Mariana (1750-1779) 243

9788572210096 “Se derem forma à inconstância, esse é o homem” 5.703

9788572210614 (Inter)conexão de saberes na educação contemporânea 9.678

9788572210621 (Inter)conexão de saberes na educação contemporânea 13.400

9788572210546 (Re)pensar as tecnologias na educação a partir da teoria crítica 12.328

9788572210690 #TRANSliteracy 9.791

9788572210034 A aprendizagem na atualidade 5.246

9786588285411 A autonomia construída no movimento da vida: observações na Casa dei Bambini de Roma 1.045

9786588285640 A avaliação de desempenho no INCA: opinião dos servidores da área de ciência e tecnologia 528

9786588285688 A base de dados bibliográficos do INIS: avaliação do uso por discentes da CNEN 956

9786588285831 A dimensão social do design sustentável como estratégia para o trabalho do designer na EaD 2.706

9788566832778 A educação em tempos da revolução das máquinas 8.334

9788572210638 A educação especial na formação inicial do profissional de educação infantil em Campos dos 
Goytacazes

1.871

9786586371031 A escola e a educação do campo 3.681

9788572210126 A escritura da presença 3.063

9788572210508 A ética da nulificação e a contranulificação 1.832

9786559390342 A história da confederação anticomunista latino-americana durante as ditaduras de segurança 
nacional (1972-1979)

979

9786559391448 A importância das regras e do gameplay no envolvimento do jogador de videogame 78

9788572210737 A linguagem corporal no ambiente da saúde 12.539

9786586371321 A Linguística na teoria e na prática 8.797

9786586371093 A literatura na teoria e na prática 8.207

9786588192085 A menina que queria tetar 308

9788572210935 A música e seus (em) cantos na educação, cultura e sociedade 7.939

9786588285893 A neuroeducação: uma reflexão sobre a eventual contribuição dos jogos educativos digitais no 
contexto escolar

4.139

9786588285800 A Organização Escolar no processo formativo das Licenciaturas 1.627

9786559390311 A produção da neodocência no ensino médio brasileiro na segunda metade do século XX: 
didática e eficiência pedagógica em debate

875

9786559391332 A psicografia como prova no processo penal 451

9786559390267 A vida mobile no capitalismo de dados: narrativas de negócios digitais e a constituição do 
consumidor conectado

1.995

9788572210973 Abecedário de aula 1.707
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9786588285848 Abordagens teórico-práticas do teatro contemporâneo brasileiro 1.098

9786588285725 Ações de acessibilidade e inclusão da UNIRIO: um estudo avaliativo 803

9786559390946 Ações e Reflexões em Educação Especial e Inclusiva 3.516

9786588285244 Adequações curriculares individualizadas (ACI): desafios e possibilidades 3.521

9786588285718 Adoção de práticas lean em Unidades Básicas de Saúde de Macaé 614

9788572210454 Agendas políticas globais e locais e as práticas contemporâneas em educação 73.412

9788572210072 Anais do Congresso Sertanejo de Computação 1.315

9786586371253 Anais do II Congresso Sertanejo de Computação - SERCOMP 2019 10.088

9786559390236 Anais do III Sehum: seminário de pós-graduação em ensino de humanidades 1.162

9786559391097 Anais IV Sehum 1.123

9788572210720 Antropofagia 3.008

9786588285404 Aplicabilidade do Estatuto do Idoso no ordenamento jurídico brasileiro: uma análise temporal 
entre os anos de 1988 e 2007

857

9786559390625 Apontamentos para uma agenda de pesquisa sobre as políticas curriculares no Brasil. 1.036

9788566832167 Apreensões do cotidiano: por um olhar da comunicação 90.062

9788572210423 Aptidão física e saúde 37.409

9788572210768 Aptidão física e saúde 24.924

9788572210799 Aptidão física e saúde 150.221

9786588285824 Arte e literatura na sociedade do espetáculo 1.396

9786559390601 Artes marciais, esportes de combate e lutas: conhecimento aplicado 14.638

9788566832754 Articular universidade e escola 9.672

9786559390335 As experiências laborais de catadores: contribuições educativas para a logística reversa informal 
de resíduos sólidos urbanos de Feliz-RS

1.272

9786559390915 As histórias que a publicidade conta para as crianças 204

9788572210287 As representações visuais de Getúlio Vargas nas páginas da revista do Globo (1929-1937) 4.647

9788572210959 As Tecnologias na Educação 40.247

9786588285602 Autismo e aplicativos móveis: no mundo do isolamento a tecnologia como suporte no 
aprendizado e desenvolvimento

6.106

9788566832235 Autoconceito: a construção de um novo ethos para o consumidor de baixa renda 34.233

9788572210713 Autoestima, qualidade de vida e saúde 21.694

9788566832181 AVA Inclusivo 39.003

9788572210881 Avaliação, ensino e aprendizagem 7.005

9786588285701 Avaliação: uma busca pela qualidade da educação 689

9788572210249 Bate-papo com educadores linguísticos 12.420

9786559390359 Boas práticas em serviços de alimentação coletiva: estratégias para o enfrentamento da covid-
19

485

9786586371062 Capital social e reconhecimento: análise do trabalho da Pastoral da Saúde 1.670

9786559390694 Cartas ao professor iniciante 2.766

9786559390076 Cartas às crianças do futuro: narrativas sobre a pandemia Covid-19 3.540

9786559391165 Ceará em foco 547

9786559391011 CELTA 498

9788566832631 Ciências Sociais: diálogos interdisciplinares 9.826

9788572210607 Cinema, discurso e relações internacionais 6.829

9788572210515 Com(posições) pós estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências 8.705

9788566832495 Comunicação e Infância: processos em perspectiva 28.325

9788566832068 Conceitos e Práticas em Ambiente Virtual de Aprendizagem Inclusivo 199.248

9786588285619 Concisa apresentação da linguística 560

9786559390212 Conhecimento, inteligência e estratégia 1.133

9788566832976 Construção e validação de instrumentos de avaliação 14.285

9788566832341 Consumo: imaginário, estratégia e experiência 91.313
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9786559390793 Contextos emergentes: singularidades da formação e desenvolvimento profissional na 

Educação Básica e Superior
5.593

9786559390588 Contextos formativos de professores que ensinam matemática 868

9788566832044 Contribuições da criatividade em diferentes áreas do conhecimento 182.684

9788572210171 Contribuições da psicologia política para o entendimento da participação em movimentos 
sociais

2.927

9786588285954 Controvérsias no processo de matriciamento entre saúde mental e atenção básica 1.638

9786588285398 Cora Coralina e José Décio Filho: representações poéticas do espaço e da cidade 1.244

9788566832693 Corações descartáveis 3.194

9786559390908 Corpo, comunicação e espaço: arranjos performativos 1.408

9786559390571 Cotidiano e trabalho pedagógico na Educação Infantil 3.756

9788554008024 Cotidiano nu e cru 1.251

9786586371352 Crianças e tecnologias 21.887

9788566832280 Criatividade e Inovação na Educação 50.756

9788572210980 Criatividade: fio condutor do design 11.239

9788566832570 Cultura imagética e consumo midiático 9.947

9788566832785 Cultura, história de vida e memória 5.676

9788566832105 Culturas infantis do consumo: práticas e experiências contemporâneas 150.313

9786588285664 Curso braille básico: avaliação do alcance dos objetivos 189

9786588285695 Curso Portal do Futuro: adequação do Manual do Estudante 238

9786588285992 Das razões de Estado: a doutrina política em Diego Saavedra Fajardo 405

9788572210829 Desafios da docência 11.640

9786559391295 Desafios da escrita para a política na educação infantil 256

9788566832716 Desafios do mundo contemporâneo 7.204

9786559390458 Descolonizando a Psicologia: contribuições para uma prática popular 3.567

9786559390496 Design thinking: modelo aplicável em desafios complexos e em inovação 1.440

9786559390991 Diálogos Bucaleiros 3.799

9786588285350 Diálogos com a literatura portuguesa 2.663

9786559390717 Diálogos em comunicação: 1.753

9786586371147 Diálogos sobre o ensino e a educação básica: currículo, formação de professores e práticas 
escolares e não escolares

3.722

9786588285374 Diálogos sobre o ensino e a educação: perspectivas políticas e práticas reflexivas 1.407

9786559390144 Direito em emergência 1.322

9786586371260 Direitos humanos, políticas públicas e mudança social: diálogos e tensionamentos 2.108

9786588285763 Dissertações em avaliação: manual de estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos 2.986

9788566832426 Do aprender ao ensinar com as tecnologias digitais: discussões atuais aos professores 4.843

9788572210225 Do Ensino de História em novas fronteiras 15.247

9786588285916 Docência: interlocuções entre formação, desenvolvimento profissional e experiências 
educativas

1.057

9788566832723 Docências, crianças e políticas de alfabetização/letramento 9.166

9786588285473 Donde hay unidad, hay comunidad: la educación agustiniana en América Latina 1.389

9788572210416 Dossiê temático 18.083

9786559391356 Ecologia de saberes e práticas na produção de ações de saúde 178

9788572210461 Ecos (dialógicos) da ditadura no Brasil 3.187

9788572210270 Educação 56.164

9788572210843 Educação ambiental inclusiva 13.630

9786559391004 Educação e complexidade 1.322

9786588285213 Educação e literatura: ensaios sobre leitura literária e ensino de literatura 5.500

9786559391219 Educação e participação social e política de jovens no governo Lula 290

9788566832907 Educação e tecnociência na contemporaneidade 9.451
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9786559391073 Educação em debate 422

9786559391424 Educação em direitos humanos 786

9786559391400 Educação na contemporaneidade 651

9788566832402 Educação no plural: da sala de aula às tecnologias digitais 159.660

9786588285862 Educação permanente e inclusão tecnológica 1.450

9788566832914 Educação, aprendizagem e tecnologias 27.459

9786586371246 Emagrecimento pela palavra: ressignificação das estruturas comportamentais pela palavra a 
partir de pacientes obesos

3.165

9786559390083 Emancipação digital cidadã de jovens do campo num contexto híbrido, multimodal e ubíquo 664

9786559390175 Encefalopatia crônica da infância: um enfoque fonoaudiológico em atuação na estimulação 
precoce

345

9788572210232 Ensino de ciências, currículo e inclusão 10.243

9786586371215 Escola, currículo e tecnologias: desafios da integração pedagógica 5.828

9786586371192 Escrever cientificamente: mito ou falta de prática texto - mais de mil inícios de parágrafos e 
algumas dicas

2.070

9786559391387 Escritas reflexivas 436

9786588285060 Estado e sociedade sob olhares in(ter)disciplinares: experiências e perspectivas territoriais no 
Sul da Bahia.

2.631

9786559390038 Estátuas andarilhas: as miniaturas na imaginária missioneira 2.510

9786559390380 Estesia, educação e design: rumo à Educação Estética 1.320

9788572210652 Estrategias de Enseñanza/Aprendizaje 93.333

9788566832969 Estratégias diversificadas para o Ensino de Ciências 13.093

9788572210119 Estudo de sonoridade em saxofone 20.627

9786588285985 Estudos em sociolinguística variacionista e sociofuncionalismo 3.155

9786588285756 Estudos meta avaliativos: aplicações metodológicas 849

9786559391394 Estudos sobre línguas e literaturas na educação básica 614

9786588285442 Experiências com preparação, revisão e editoração de textos: estudos e práticas 622

9786559390670 Experiências de arte-educação-computador: 534

9788566832006 Experiências de consumo contemporâneo: pesquisas sobre mídia e convergência 18.258

9788554008055 Experiências de viagem 50

9786588285145 Experiências e reflexões sobre a pedagogia e o social 1.005

9786588285121 Experiências em extensão universitária: uma realidade a ser compartilhada 3.154

9786586371017 Festa e memória: perspectivas étnico-raciais 2.620

9788572210669 Filosofia e linguagem 3.608

9788572210157 Formação continuada docente para o atendimento educacional especializado 10.336

9788566832457 Formação de professores e práticas educativas 89.016

9786559391233 Formação inicial de professores de inglês e letramentos digitais 63

9788566832136 Gamificação na Educação 1.219.748

9788566832372 Gamification: princípios e estratégias 140.509

9786559391059 Gênero 2.230

9786588285268 Gêneros socioafetivos: do sexismo às práticas discursivas insurgentes 7.352

9786588285558 Gêneros textuais: domínios e interfaces 6.816

9788566832310 Gestão do conhecimento na educação a distância: práticas para o sucesso 78.060

9786559390939 Grimm e Majidí: figurações da cumplicidade na infância em João e Maria e Filhos do Paraíso 305

9788572210447 Guardiões das emoções no apoio à vida plena 4.676

9788566832273 Hipermídia e interdisciplinaridade na geração de conhecimento 145.101

9786588192009 Horizonte azul 58

9788566832334 Horizontes midiáticos: aspectos da comunicação na era digital 178.431

9786586371222 Identidade profissional de professores que ensinam matemática em contextos de formação 5.702

9786559390519 Imagens do pensamento: sociedade hipercomplexa e educação remota 17.234
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9786588285497 Imagens ressecadas: a representação iconográfica do nordeste nos livros didáticos de história 1.812

9786559390434 Inclusão, aprendizagem e tecnologias em educação: pensar a educação no século XXI 8.511

9788572210751 Infâncias e juventudes em diferentes contextos 3.837

9786559390052 Infâncias, juventudes e debates emergentes em comunicação 6.479

9788566832259 Inovação em práticas e tecnologias para aprendizagem 280.154

9788566832143 Interatividade nas TICs: abordagens sobre mídias digitais e aprendizagem 131.088

9786588285077 Introdução à pedagogia histórico-crítica (PHC) 3.328

9788566832815 Laços entre comunicação e educação 10.645

9786559390540 Language education and the university: fostering socially-just practices in undergraduate 
contexts. Volume 1: language, culture and discourse

4.013

9786559391462 Las Margaritas em Floração 713

9786586371338 Leitura e literatura infantil e juvenil: travessias e atravessamentos 14.578

9788572210911 Letramentos, políticas linguísticas e educação linguística em contexto capixaba 18.603

9786559390014 Linguagens e ensino: entre novos e velhos desafios 16.051

9786588285107 Linguagens em movimento no ensino: atravessamentos e experiências 722

9786586371307 Linguística aplicada: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 1 10.698

9786586371314 Linguística aplicada: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 2 7.832

9786559390137 Linguística geral: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 1 3.602

9786559390120 Linguística geral: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 2 3.672

9786559390113 Linguística geral: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 3 4.751

9786588285879 Literatura, história e identidade em diálogo: Memorial do Convento, de José Saramago, e Il 
Gattopardo, de Tomasi di Lampedusa

1.811

9788572210409 Literatura, linguagem e ensino 22.621

9786559391127 Manifestos pela educação 617

9788572210867 Meta avaliações de políticas públicas do governo: o que revelam os relatórios de avaliação 5.233

9788566832594 Metodologia ativa na educação 71.392

9786559390656 Michel Foucault e costuras contemporâneas 1.004

9788572210317 Mídia e educação 10.793

9788566832013 Mídia e Educação: novos olhares para a aprendizagem sem fronteiras 6.671

9788566832020 Mídia e Educação: novos olhares para a aprendizagem sem fronteiras 112.201

9788566832488 Mídia, experiência e interação: leituras críticas sobre a comunicação 71.148

9786588285534 Moralidade em meninas quilombolas: Invernada Paiol de Telha 796

9788572210577 Movimentos sociais e educação jurídica popular 9.514

9786586371390 Mudança de cultura ou cultura de mudança: na era digital, como conectar o mundo técnico ao 
mundo humano?

328

9788566832600 Muito além das palavras: leituras multimodais a partir da semiótica social 23.336

9788572210065 Multimodalidade e ensino 13.069

9786559390809 Multimodalidade, gêneros e discursos: teorias e análises 1.104

9788566832792 Narrativas autobiográficas de professores 5.987

9788566832501 Narrativas de autoformatação de professores: experiências de reflexão e consciência 
de docentes/acadêmicos sore o uso pedagógico de tecnologias digitais na escola

10.973

9788572210812 Neurociências & aprendizagem 44.638

9788566832556 Novas narrativas para o ensino-aprendizagem 33.458

9788572210676 Nudez em cena 26.004

9786588285305 O delírio do verbo: a poesia de Manoel de Barros e o consumo 4.500

9786588285923 O ensino e suas expressões: tecnologias, direitos humanos, artes e interdisciplinaridade 6.280

9786559390328 O espectro da teoria-prática na docência em Matemática: uma lente para pensar a formação de 
professores

1.347

9788566832730 O estado da arte da avaliação 5.882

9786588285671 O livro didático de Língua Portuguesa e a BNCC: construção de instrumento avaliativo 2.065
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9786588285732 O programa de avaliação de desempenho em uma universidade federal: contribuição aos 

processos de implementação
1.045

9788572210430 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Ensino de Ciências e Biologia 1.888

9786588285503 O que é ser professxr? 2.808

9786559391431 O teatro brincado na pedagogia do professor 185

9786559390281 O universo benvenistiano: enunciação, sociedade, semiologia 1.756

9786588285183 O universo trans e os jogos olímpicos: visibilidades e invisibilidades nas olimpíadas Rio-2016 2.888

9786559391141 O uso do webfólio e das tecnologias no ensino de Física 557

9786559391264 O xadrez pedagógico e a matemática no contexto da sala de aula 1.025

9788572210904 Objetos digitais de aprendência para a educação mediada 5.069

9786559391301 Olhares Clínicos na educação 226

9788566832099 Olhares do sensível: experiências e dimensões estéticas em comunicação 161.223

9786559390441 Onde está a psicologia escolar no meio da pandemia? 40.152

9788566832945 Os efeitos do autoritarismo 12.754

9786588285282 Os fatores que influenciam as grávidas no processo de decisão de compra dos produtos da 
moda gestante: um estudo com grávidas que residem na cidade de Guarabira-PB

1.489

9788566832884 Os velhos na propaganda: atualizando o debate 12.302

9788566832860 Paródia, carnavalização e erotismo 6.939

9788572210324 Paulo Emílio historiador 4.855

9788566832808 Pedagogia social e educação integral 8.166

9788566832662 Pelo direito e orgulho de ser heterossexual no terceiro domingo de dezembro 13.998

9786559390892 Pelos caminhos da história e da ficção: 609

9788566832396 Perspectivas na comunicação: audiovisual, publicidade e rede social 57.002

9786559390472 Perspectivas teórico-metodológicas em pesquisas que envolvem tecnologia na Educação 
Matemática: o GeoGebra em foco

2.661

9786559390762 Pesquisa aplicada e implicada: políticas e gestão da educação básica e superior - volume 1 3.061

9786559390823 Pesquisa aplicada e implicada: políticas e gestão da Educação Básica e Superior - volume 2 1.550

9786588285961 Pesquisa em educação: contextos metodológicos e abordagens teóricas 787

9786588285572 Pesquisa narrativa: histórias sobre ensinar e aprender línguas 3.323

9788572210805 Pesquisar em tempos de resistência 137.194

9786559390854 Pesquisas comunicacionais em interface com arte, tecnologia, religião, meio ambiente 682

9788572210010 Pesquisas educacionais em contextos inclusivos 8.349

9788572210522 Pesquisas educacionais na graduação 5.587

9786559390151 PIBID-UFS 2018: múltiplos caminhos na formação docente 1.855

9786588285794 Poe, psicanálise e cinema: artigos traduzidos 696

9786588192078 Poeminhas para a vida em 5 atos 133

9786588192047 Poesia Lígica: textos namorados 132

9788572210584 Política de cotas da educação brasileira 4.275

9788566832846 Política, religião e desenvolvimento 3.175

9788572210027 Políticas e práticas na formação de professores 6.140

9786588285299 Políticas públicas, tecnologias e trabalho em educação 9.469

9788576826347 Populares e Perdedores: crianças falam sobre os estereótipos da mídia 4.227

9788572210195 Por uma análise do discurso sobre o gênero e a sexualidade 5.994

9786588285770 Porta-vozes do capital 799

9786588285909 Portfólio na educação infantil: diversidades de práticas 4.361

9788572211000 Práticas e experiências em linguagens: ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais 3.701

9788566832082 Práticas e geração de conhecimento frente às novas mídias 79.251

9786588285169 Práticas inclusivas no ensino de ciências e biologia 3.157

9786586371116 Práticas pedagógicas com privados de liberdade: memorial de uma escola da EJA na 
socioeducação

3.032
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9786588285657 Processo de acompanhamento metodológico: avaliação da estratégia de formação continuada 

do SENAC-RJ
395

9786559391196 Processos para se tornar docente 605

9786588285190 Profissão: professor de música 4.241

9786588285749 Programa de capacitação de professores: da origem aos resultados de avaliação 1.117

9788566832518 Protótipos funcionais de objetos de aprendizagem gamificados e acessíveis 59.597

9786586371130 Psicologia da gestalt: interação entre campos interconectados 6.957
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