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APRESENTAÇÃO

Nossos livros são desenvolvidos por autores com larga experiência em salas de aula de educação profissional dos principais institutos e entidades educativas do país, e é com eles que compartilhamos o reconhecimento como a primeira editora a produzir
livros didáticos técnicos de nível Fundamental e Médio.
Assim, com essa experiência, a Editora LT trabalha para que alunos
e professores tenham acesso aos melhores materiais didáticos –
desenvolvidos especificamente para a educação profissional –
que contemplam os eixos tecnológicos de acordo com o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos.
Enfatizamos que a função de nossos materiais é servir de suporte
para o ensino, bem como ser um instrumento de trabalho para
alunos, ajudando-os a desenvolver suas competências como futuros profissionais.
Dessa forma, disponibilizamos aqui todas as informações a respeito de nossas obras, as quais levam a aprendizagem além das
linhas.
Editora LT

SUMÁRIO
5 LIVROS DIDÁTICOS TÉCNICOS
6 Ambiente e Saúde

6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11

Anatomia Humana
Biossegurança
Cuidador de Idosos
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Enfermagem Neonatológica e Obstétrica
Estética e Imagem Pessoal
Fundamentos da Enfermagem
Fundamentos de Fisiologia Humana
Gestão Ambiental
Gestão de Resíduos e Efluentes
Manicure e Pedicure
Microbiologia
Noções de Farmacologia
Nutrição
Processos de Saúde/Doença e Seus Condicionantes
Sistema Único de Saúde e Saúde Coletiva

11 Controle e Processos Industriais
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14

Acionamentos Eletropneumáticos
Controle e Automação
Desenhista Mecânico
Desenho Técnico
Eletricidade Básica
Eletricista de Automóveis
Eletricista Industrial
Eletrônica Analógica
Eletrônica Básica
Fundamentos de Controle de Qualidade

15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18

Lógica de Programação e Automação
Máquinas e Equipamentos Elétricos
Mecânica Automotiva
Metrologia
Processos de Fabricação Mecânica
Refrigeração e Climatização
Resistência de Materiais
Sistemas de Controle
Soldagem
Termodinâmica Básica
Torneiro Mecânico

14 Instalação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos

18 Desenvolvimento Educacional e Social
18 Inglês Básico

19 Gestão e Negócios
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28

Almoxarife
Assistente Administrativo
Auxiliar de Pessoal
Cadeia de Suprimentos
Comunicação Institucional
Contabilidade Básica
Direito Aplicado a Cursos Técnicos
Empreendedorismo: Criatividade, Tecnologia e Inovação
Estatística
Estoques e Armazenagem
Ética, Empreendedorismo e Liderança
Ética Profissional e Relações Humanas
Fundamentos da Administração
Fundamentos de Economia
Fundamentos de Logística
Gestão de Pessoas
Legislação e Organização Empresarial
Língua Portuguesa/Matemática
Matemática Financeira
Métodos e Ferramentas do Marketing
Métodos e Técnicas Administrativas
Operador de Caixa
Planejamento e Controle de Produção
Português Instrumental
Promotor de Vendas
Recepcionista
Técnicas de Comercialização
Vendedor

28 Informação e Comunicação
28
28
29
29
29

Algoritmos
Banco de Dados
Desenvolvimento para Internet
Hardware
Introdução à Informática

30
31
31
31
32
32
32
33
33
33

Modelagem de Sistemas

30 Introdução ao Desenvolvimento para Internet
com HTML e CSS
30 Lógica e Linguagem de Programação
Montador e Reparador de Computadores
Operador de Computador
Programação Orientada a Objetos
Protocolos de Comunicação
Redes de Computadores
Segurança da Informação
Sistemas Operacionais
Sistemas Telefônicos Fixos e Móveis
Técnicas de Computação Gráfica

34 Infraestrutura
34
34
34
35
35
35
36
36
36

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
Fundamentos de Geologia
Fundamentos do Transporte
Instalações Elétricas
Materiais de Construção
Noções de Construção Civil
Pedreiro de Alvenaria
Sistemas Construtivos
Topografia

37 Produção Alimentícia
37
37
37
38
38
38
39

Confeiteiro
Controle e Normas Sanitárias
Fundamentos de Bioquímica
Fundamentos de Biotecnologia
Higiene e Manipulação de Alimentos
Introdução à Panificação
Padeiro

39 Produção Cultural e Design
39
39
40
40
40

Composição Visual
Costureiro
Fundamentos do Design
Fundamentos do Processo Fotográfico
Modelista

41 Produção Industrial
41
41
41
42
42

Introdução à Petroquímica
Petróleo e Gás
Plásticos
Química Avançada
Tecnologia da Costura

42 Recursos Naturais

42 Agricultor Familiar
43 Construções e Instalações Rurais e Zootécnicas
43 Cooperativismo
43 Ferramentas de Gestão para o Agronegócio
44 Fundamentos da Piscicultura
44 Introdução à Fruticultura
44 Limnologia e Tratamento de Efluentes
45 Manejo de Águas
45 Mecanização Agrícola
45 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
46 Ovinocaprinocultura
46 Solos
46 Técnicas de Cultivo: Crescimento e Desenvolvimento
do Vegetal

47 Segurança

47 Saúde e Segurança do Trabalho
47 Segurança do Trabalho

47 Turismo, Hospitalidade e Lazer
47
48
48
48
49
49
49
50

Cerimonial e Protocolo
Fundamentos de Turismo
Habilidades Básicas de Cozinha
Organização da Cozinha e da Matéria-Prima
Organização e Planejamento de Eventos
Organizador de Eventos
Recepcionista em Meios de Hospedagem
Salgadeiro

50 Educação Profissional
50 Módulo Básico

LIVROS DIDÁTICOS TÉCNICOS
São livros desenvolvidos especificamente para as
disciplinas dos cursos Técnicos de nível Fundamental
e Médio. Apresentam uma proposta pedagógica que
atende aos processos cognitivos e são organizados
seguindo uma progressão e uma sequência didática
adequada à etapa de desenvolvimento em que se
encontra o aluno.
Todos os livros da Editora estão em
conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, são ricamente ilustrados e coloridos.
Possuem linguagem direta e dialogada, conteúdos
atuais e trabalhados em níveis crescentes de
complexidade.

AMBIENTE E SAÚDE

Eixos Tecnológicos

Anatomia Humana
Autoras: Celia Regina Alves de Araujo e Evelise Dias Antunes
ISBN: 978-85-63687-26-5
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

• Ambiente e Saúde
• Militar
• Produção Cultural e Design

Apresenta ao aluno, por meio de uma forma clara e objetiva, os
principais conceitos da anatomia humana, incluindo as bases do
estudo da cinesiologia e palpatória. Visto que em um curso técnico é
fundamental a ação, esse livro foi especialmente ilustrado objetivando
facilitar a aprendizagem da anatomia, o que será fundamental à
prática profissional.

Eixos Tecnológicos
Biossegurança
Autor: Josias do Espírito Santo Coringa
ISBN: 978-85-63687-03-6
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
• Produção Industrial

Trata da biossegurança direcionada aos profissionais que trabalham
em ambientes laboratoriais e com manuseio de agentes biológicos,
químicos e físicos, bem como os que sofrem riscos de contaminação.
Por isso, o livro alia a teoria às práticas experimentais, assim o
estudante tem a oportunidade de: relacionar os conhecimentos;
elaborar o pensamento científico; formar e rever conceitos;
desenvolver e executar metodologias analíticas; conscientizar-se e
aplicar métodos de prevenção de acidente e preservação do meio
ambiente.

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores.”
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Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- “Paz no futuro e glória no passado.”
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e,
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.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,

CUIDADOR DE IDOSOS

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Pátria amada,
Brasil!
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada
Música: Francisco Manuel da Silva
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Cuidador de Idosos
Autora: Rosane Aparecida da Silva Vieira Laurindo
ISBN: 978-65-88702-19-2
1 ed. | 2021 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

A obra Cuidador de Idosos traz conhecimentos fundamentais aos
professores, alunos, gestores e profissionais que atuam na área de
saúde. Estruturada em nove capítulos, aborda temas como: o perfil
do profissional e a qualificação, farmacologia, alimentação, higiene,
doenças, entre outras.Também são discutidos temas de natureza
ética, que exigem reflexões da sociedade com relação à conduta
humana, no que diz respeito à terceira idade, bem como técnicas
e conceitos necessários para trabalhar na área, além de tratar do
aspecto psicológico para lidar com situações adversas.
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• Ambiente e Saúde

Ambiente e Saúde

Autora: Vânia Regina Ribeiro Salmon
ISBN: 978-85-63687-44-9
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde

Ilustra princípios básicos, porém abrangentes, utilizados pela enfermagem dentro do centro cirúrgico e da central de material de
esterilização. A obra objetiva fundamentar a ação técnica por meio
de leitura, ilustrações e fotografias que ajudam a familiarizar com
novos procedimentos, métodos e equipamentos. Seu conteúdo
proporciona auxílio à equipe da área perioperatória para atender de
maneira segura e com boa relação custo-benefício às necessidades
dos pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas. Elucida os passos para organizar materiais ou o rol de roupas processadas dentro
de uma central de material, ou, ainda, métodos para flexibilizar as
atividades cotidianas utilizadas no centro cirúrgico.

Enfermagem Neonatológica e Obstétrica
Autoras: Anna Beatriz de Lacerda Pinto Naumes e Eliana Coutinho Evers
ISBN: 978-85-63687-29-6

Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde

1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 144 páginas

A linguagem obstétrica e neonatológica é descrita de forma clara e
didática, propiciando segurança e fundamentação ao aluno durante
a sua prática assistencial à mulher no período gravídico-puerperal
e ao neonato.
Os conteúdos descritos contemplam as várias facetas do saber, em
que o professor terá meios de articular as disciplinas afins, como
anatomia, fisiologia, embriologia e farmacologia, para compor o
conhecimento na integralidade.
O planejamento do livro conta com uma divisão de dois temas
principais, a obstetrícia e a neonatologia, cada qual com cinco
capítulos.

Estética e Imagem Pessoal

Autora: Liana da Silva Jacomini
ISBN: 978-85-63687-79-1
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Traz conhecimento fundamental a professores, alunos, gestores e
profissionais que atuam na área de saúde e estética sobre a transformação
constante dos significados da imagem e da beleza ao longo dos séculos.
Alguns dos assuntos abordados pelo livro são a influência da padronização
e da supervalorização da beleza na percepção da autoimagem corporal,
na autoestima e no comportamento de homens e mulheres na sociedade
atual; o perfil do profissional de estética; a necessidade da qualificação e
da atualização profissional; e as características e oportunidades para a área
de estética. Ao final de cada capítulo, são apresentadas atividades e uma
lista de tópicos que facilitam a revisão dos principais pontos abordados.
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Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde
• Produção Cultural e Design

AMBIENTE E SAÚDE

Enfermagem em Centro Cirúrgico

AMBIENTE E SAÚDE

Fundamentos da Enfermagem

Autora: Vânia Regina Ribeiro Salmon
ISBN: 978-85-63687-23-4
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde

Fornece conhecimentos técnicos e científicos voltados à prática de
cuidados. Os conteúdos inseridos são simples e poderão ser efetuados
em pequenos ou em grandes centros culturais, não impedindo que as
inovações tecnológicas sejam transpostas aos saberes fundamentais
à prática de enfermagem. Ao final de cada capítulo são apresentadas
atividades sobre o conteúdo.

Fundamentos de Fisiologia Humana

Eixos Tecnológicos

Autoras: Celia Regina Alves de Araujo e Geslaine Janaina Bueno dos Santos
• Ambiente e Saúde
ISBN: 978-85-63687-30-2
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Apresenta os fundamentos da fisiologia humana com uma linguagem
técnica, clara, objetiva e atual, visto que o estudo desta área é
complexo e extenso.
Destina-se a técnicos de diferentes áreas das ciências da saúde e
da vida, contendo uma revisão anatômica dos sistemas e focada
no funcionamento dos órgãos. Tem o objetivo de servir de base na
construção do conhecimento, possibilitando ao leitor apropriar-se e
desenvolver conceitos na área.

Eixos Tecnológicos

Gestão Ambiental
Autor: Handson Claudio Dias Pimenta
ISBN: 978-85-63687-39-5
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 216 páginas

• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
Tem como principal objetivo discutir os aspectos macro e micro da • Gestão e Negócios
gestão ambiental em organizações, proporcionando a compreensão • Produção Industrial
necessária para implementação de estratégias de proteção ambiental • Recursos Naturais
com foco na promoção da sustentabilidade.
O livro está dividido em quatro grandes temas. O primeiro aborda
os conceitos iniciais de gestão ambiental, o segundo trabalha as
ferramentas da gestão ambiental em organizações produtivas, o
terceiro aborda sistema de gestão ambiental e, por fim, o quarto
desenvolve a sustentabilidade empresarial.
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Ambiente e Saúde

Autores: Claudio Edilberto Höfler, Cleria Bitencorte Meller, Marjana Eloísa
Henzel e Raquel Fernanda Ghellar Canova
ISBN: 978-85-8409-008-2
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 192 páginas

Elaborado com a finalidade de contribuir para os estudos sobre
desenvolvimento e responsabilidade socioambiental, conceitos
e contextos sustentáveis do dia a dia, preocupação com a
sustentabilidade, competitividade empresarial e conscientização
sobre as ações e atividades diárias das pessoas e das organizações.

Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
• Gestão e Negócios
• Produção Industrial
• Recursos Naturais
• Turismo, Hospitalidade e
Lazer

Eixos Tecnológicos

Manicure e Pedicure

Autora: Iris Isabel dos Santos Parolis
ISBN: 978-85-8409-018-1
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 72 páginas

• Ambiente e Saúde

O setor de beleza é um dos que mais cresce em todo mundo, dando
aos profissionais da área uma grande possibilidade de desenvolvimento pessoal e crescimento profissional.
Entre as profissões desse setor, temos a de manicure e pedicure,
muito procurado pelo mercado e altamente rentável. Em sua maioria, é procurada por mulheres, entretanto os homens também estão
apostando nessa área, pois com as mudanças sociais os cuidados com
pés e mãos deixou de ser exclusividade apenas do público feminino.
O livro tem como finalidade orientar os profissionais sobre procedimentos e posturas, contribuir para o desenvolvimento profissional
e pessoal, conhecer as normas e regulamentações e aplicá-las de
forma ética.

Eixos Tecnológicos

Microbiologia
Autor: William Terroso de M. Brandão
ISBN: 978-85-63687-36-4
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
Preparado para atender aos requisitos da disciplina de microbiologia • Produção Alimentícia
em seu conteúdo teórico e prático. Seus tópicos foram planejados • Produção Industrial
de modo a serem desenvolvidos de maneira fácil, sua base teórica
é atual, possui figuras explicativas, atividades para entendimento
do conteúdo e procedimentos experimentais em laboratório. Seus
capítulos iniciais visam fornecer definições e comentários importantes
acerca do “novo mundo” que será estudado. De forma gradual,
os demais capítulos oferecem informações técnicas e práticas da
disciplina, levando ao conhecimento do aluno todos os cuidados
necessários para que ao final do curso ele seja um laboratorista de
sucesso.
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AMBIENTE E SAÚDE

Gestão de Resíduos e Efluentes

AMBIENTE E SAÚDE

Noções de Farmacologia

Autora: Bárbara Mayer
ISBN: 978-85-63687-13-5
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde

Desenvolvido com o objetivo de proporcionar conhecimento técnico
e científico sobre a administração de fármacos e a ação deles no
organismo. Para isso, apresentamos uma introdução à Farmacologia,
com o estudo da absorção dos medicamentos por diferentes vias de
administração, e como eles são metabolizados e eliminados pelo
organismo. O mecanismo de ação das drogas também é abordado
de maneira simples.
Com base nessa obra, o aluno, ao final do curso, é capaz de conhecer
a ação das drogas de uma maneira geral, desde o momento em que
elas penetram no organismo até a sua eliminação.

Eixos Tecnológicos

Nutrição

Autora: Saraspathy Naidoo Terroso Gama de Mendonça
ISBN: 978-85-63687-18-0
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

• Ambiente e Saúde
• Desenvolvimento
Educacional e Social
Aborda a história da alimentação; o comportamento alimentar; • Produção Alimentícia
o processo de escolha de alimentos; a pirâmide de alimentos, • Turismo, Hospitalidade e
as doenças crônico-degenerativas na infância e adolescência; a Lazer
funcionalidade dos alimentos por meio dos princípios bioativos e
sua relação com a saúde; a repercussão sensorial do alimento; as
interações entre nutrientes e sua importância na saúde; e, por fim,
a absorção e metabolismo dos alimentos, buscando esclarecer os
benefícios nutricionais e cognitivos da alimentação e motivar os
alunos a aprender sobre hábitos alimentares em suas formas mais
saudáveis.

Processos de Saúde/Doença
e Seus Condicionantes

Autora: Raymunda Viana Aguiar
ISBN: 978-85-63687-25-8
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Trabalha conceitos e ideias relacionados à saúde e à doença, desenvolvidos ao longo da história do homem, com ênfase em como eles
têm sido inseridos no Brasil, com vistas a facilitar o entendimento do
processo de instalação do controle e desenvolvimento de políticas
públicas na atenção à saúde.
A abordagem, a partir da perspectiva do Processo Saúde e Doença,
procura se apropriar de conceitos atuais, tendo em vista a atuação
na promoção da saúde, no trabalho educativo em relação à saúde,
na participação comunitária, no trabalho em equipe, na dimensão
social e nas políticas públicas de saúde no Brasil.
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Eixos Tecnológicos
• Ambiente e Saúde

Ambiente e Saúde

Autor: João Luís Gallego Crivellaro
ISBN: 978-85-63687-48-7
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

• Ambiente e Saúde

Apresenta conceitos e ideias relacionados à saúde pública, os quais
foram desenvolvidos ao longo da história do Brasil, com vistas a
facilitar o entendimento do processo de instalação do controle e
desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Para tal, inicia com
a história das políticas de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) –
seus problemas e papéis, o processo saúde/doença, a vigilância
à saúde, bem como os programas nas unidades de saúde e os
Programas Nacionais de Imunização, concluindo com os sistemas
de informação à saúde.

Eixos Tecnológicos

Autor: Elson Miranda Silva
ISBN: 978-85-63687-94-4
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Militar
Desenvolve conhecimentos básicos para a aprendizagem da tecnologia • Produção Alimentícia
eletropneumática. O conteúdo foi organizado de modo a proporcionar • Produção Industrial
a aprendizagem por meio da construção espiralada do conhecimento.
Ou seja, cada capítulo serve de embasamento didático para o capítulo
seguinte e a organização dos conteúdos dentro de cada divisão também
seguiu a mesma metodologia. Desse modo, o aluno progride no
conhecimento à medida em que avança nos assuntos.
Essa organização objetiva favorecer a utilização do livro como
material de apoio, principalmente para realização de aulas práticas
em laboratórios de pneumática e eletropneumática; podendo servir,
inclusive, como manual de consulta.

Eixos Tecnológicos

Controle e Automação

Autor: André Schneider de Oliveira
ISBN: 978-85-63687-51-7
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Aborda de forma objetiva os principais conceitos da automação
industrial e dos sistemas eletrônicos utilizados na robótica, incentivando
o entendimento por meio de exemplos práticos. Também são discutidas
as estratégias de controle empregadas para gerenciar os processos
industriais, com abordagem contínua e discreta.
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• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Acionamentos Eletropneumáticos

AMBIENTE E SAÚDE

Eixos Tecnológicos

Sistema Único de Saúde e Saúde Coletiva

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Eixos Tecnológicos
Desenhista Mecânico

Autor: José Correia Torres Neto
ISBN: 978-85-8409-007-5
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação

Aborda a leitura e a interpretação do desenho destinado à área
mecânica voltada para estudantes e a profissionais que vão atuar ou
já atuam na área específica. O livro apresenta a fundamentação do
desenho técnico mecânico referenciado pelas normas brasileiras de
desenho, com atividades práticas que envolvem a área e os assuntos
abordados. Os assuntos tratados pela publicação são direcionados
para a perspectiva isométrica, projeções ortográficas, cortes, seção
e encurtamento, cotagem, escalas, vistas auxiliares, projeção com
rotação, representações especiais, tolerância dimensional, tolerância
geométrica, estado de superfície e elementos de máquinas.

Eixos Tecnológicos

Desenho Técnico

Autora: Nicole de Castro Pereira
ISBN: 978-85-63687-32-6
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Elaborado especialmente para atender aos cursos técnicos que adotam
a disciplina de Desenho Técnico, esse livro foi preparado para que
o futuro profissional possa conhecer conceitos e desenvolver as
habilidades necessárias às suas atividades. Os temas são tratados com
uma linguagem clara e objetiva, enriquecidos com muitas ilustrações
e atividades variadas.

• Controle e Processos
Industriais
• Infraestrutura
• Militar
• Produção Cultural e Design
• Produção Industrial
• Recursos Naturais
• Segurança

Eixos Tecnológicos

Eletricidade Básica

Autores: Roberlam Gonçalves de Mendonça e
Rui Vagner Rodrigues da Silva
ISBN: 978-85-8409-046-4
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 208 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação
• Infraestrutura
O resultado das experiências de vários anos de ensino em escolas • Militar
técnicas, o conhecimento das dificuldades de entendimento dos alunos • Recursos Naturais
em relação a determinados termos técnicos e a percepção equivocada • Segurança
de alguns professores de que eles e os estudantes têm o mesmo nível
de conhecimento foram fatores significativos para a elaboração deste
trabalho.
Nessa obra, abordamos, entre outros temas, as unidades de medida e
suas unidades derivadas elétricas e magnéticas e as definições básicas
de eletricidade, como: carga elétrica, tensão, corrente, potência e
energia, associações de resistores, transformações estrela e triângulo
e os transformadores de energia.
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Autor: Washington Luiz Lemos da Silva
ISBN: 978-85-8409-070-9
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação

O constante treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais da área
de eletricidade automotiva são vitais para a obtenção de conhecimentos
voltados ao automóvel, uma vez que hoje os carros estão cada vez
mais tecnológicos e a tendência de seus segmentos é de que quanto
mais tecnologias houver, melhores serão os veículos. Hoje é indispensável um conhecimento mais técnico para uma boa manutenção nos
sistemas elétricos dos veículos. De forma simples, porém eficaz, esse
livro abrange todo o conteúdo necessário para a preparação de um
excelente eletricista automotivo. Com os conceitos e conhecimentos
nele apresentados, o aluno terá fundamentos teóricos e desenvolverá
a competência para desempenhar tarefas técnicas, ligadas a esse vasto
universo, no seu dia a dia de trabalho.

Eixos Tecnológicos
Eletricista Industrial
Autor: Fábio Timbó Brito
ISBN: 978-85-8409-004-4
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação

A evolução do domínio da eletricidade pelo homem convergiu para que
grande parte das atividades humanas utilizasse essa forma de energia,
desde pequenas aplicações residenciais até aplicações industriais de
grande porte. Nesse contexto, o objetivo do livro é capacitar profissionais que exercem atividades de eletricista em baixa tensão, sendo
direcionado para o curso de eletricista industrial.
O conteúdo é apresentado em uma linguagem simples, permitindo ao
leitor um entendimento de conceitos complexos da área elétrica. Para
isso, procurou-se fazer comparações com situações do cotidiano, além
de usar de diversidade de figuras e de diversos estudos de casos que
podem abranger as mais diversas situações vivenciadas no ambiente
industrial do profissional da área elétrica.

Eixos Tecnológicos

Eletrônica Analógica

Autores: Alvaro Rogério Cantieri e André Schneider de Oliveira
ISBN: 978-85-63687-88-3
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Tem como foco os princípios de eletricidade e eletrônica analógica,
principalmente no que se refere aos componentes fundamentais
aplicados às fontes de alimentação. São trabalhados conceitos
relativos aos tipos de geração e distribuição de energia, retificação
CA-CC, componentes básicos como resistores, capacitores, indutores
e transformadores e componentes semicondutores do tipo diodo.
Possui foco na formação dos conhecimentos básicos de manutenção
eletrônica, com exemplos práticos ao longo de todos os capítulos,
sempre visando ao entendimento dos conceitos trabalhados por meio
da visualização dos fenômenos experimentalmente.
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• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Eletricista de Automóveis

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Eixos Tecnológicos

Eletrônica Básica
Autores: Marcos Antônio Arantes de Freitas e Roberlam Gonçalves de
Mendonça
ISBN: 978-85-8409-047-1
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 288 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação
• Infraestrutura
• Militar
Dividido em dez capítulos, para facilitar o trabalho do docente
• Segurança
em subdividir os temas tratados em sala de aula, o livro aborda,
basicamente, alguns tipos de diodos e transistores bipolares,
apresentando as especificações técnicas de cada um, fornecidas
pelos catálogos de fabricantes (datasheet). Estruturalmente, a obra é
formada por teoria, seguida de exemplos aplicados ao final de cada
tema discutido. Cada capítulo apresenta ainda uma lista de problemas
propostos que irão consolidar o aprendizado.

Fundamentos de Controle de Qualidade
Autores: Alvaro Rogério Cantieri e Elisa Perez
ISBN: 978-85-63687-73-9
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

Busca desenvolver o estudo de conceitos descritos pelos grandes
mestres mundiais já nos dois primeiros capítulos do livro. Na sequência, nos capítulos compreendidos entre o terceiro e o oitavo, segue
uma revisão das ferramentas que são frequentemente utilizadas
para a implantação da política da qualidade em uma empresa. No
capítulo nove, são abordados os conceitos de controle estatístico de
processos e, finalmente, no último capítulo, o livro oferece um exemplo
de implantação de uma política da qualidade em uma pequena
empresa. O livro apresenta uma série de exemplos, estudos de caso
e contextualizações agregados a conceitos teóricos, sempre de forma
acessível aos alunos. São utilizadas, ainda, situações do cotidiano das
pessoas e, também, de problemas comuns ao mundo do trabalho.

Instalação e Manutenção
de Equipamentos Eletroeletrônicos

Autor: Alvaro Rogério Cantieri
ISBN: 978-85-8409-080-8
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

A área de manutenção elétrica industrial é bastante abrangente em
termos de conhecimentos técnicos, e exige do profissional uma grande
visão prática e um bom nível de suporte de conceitos teóricos. Os
assuntos envolvidos englobam desde os fundamentos de eletricidade
até conceitos de instrumentação eletrônica, além da aplicação e
utilização de instrumentos de medição. Esse livro propõe o estudo dos
conceitos envolvidos desde os fundamentos de eletricidade, passando
por componentes e circuitos eletrônicos e finalizando com sensores,
motores e atuadores industriais. Durante todo o desenvolvimento do
material, buscou-se a inserção de informações práticas, permitindo a
visualização dos conceitos de forma concreta e propondo atividades
próximas as encontradas no dia a dia do técnico industrial.
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Eixos Tecnológicos
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Industriais
• Informação e Comunicação
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Eixos Tecnológicos
• Controle e Processos
Industriais

Autores: Solimara Ravani de Sant’Anna e Wagner Teixeira da Costa
ISBN: 978-85-63687-34-0
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 144 páginas

Desenvolvido com o objetivo de aprimorar a disciplina de Lógica de
Programação, tendo em vista a grande dificuldade dos alunos em
encontrar material didático voltado para os cursos técnicos na área de
Automação Industrial. Esse material serve também de suporte para
cursos, que requerem Lógica de Programação, como Controladores
Lógicos Programáveis, Microcontroladores e Sistemas Supervisórios.
Por meio desse livro o aluno conseguirá, efetivamente, aplicar conceitos
desenvolvidos em outras disciplinas e terá oportunidade de conhecer
o universo proposto em programação, traduzindo em problemas e
soluções os conceitos desenvolvidos. Também aprenderá os conceitos básicos da Linguagem de Programação C, que será a linguagem
utilizada para o desenvolvimento dos programas.

Máquinas e Equipamentos Elétricos
Autor: Luís Ricardo Pedra Pierobon
ISBN: 978-85-8409-029-7
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas

Eixos Tecnológicos
• Controle e Processos
Industriais
• Informação e Comunicação

Eixos Tecnológicos
• Controle e Processos
Industriais

A obra serve como fonte de consulta e acompanhamento às aulas de
máquinas elétricas em cursos técnicos. Os conteúdos são mostrados
em textos curtos e objetivos, sempre privilegiando o aspecto c onceitual
e prático, não apenas teórico e matemático. Evitaram-se deduções, e
as fórmulas, quando necessárias, foram apresentadas diretamente.
Ao final de cada capítulo são apresentados exercícios que exploram a
aplicação das habilidades adquiridas, bem como atividades de estudo que aprimoram o entendimento do capítulo, além de outras que
estimulam o aluno a descobrir mais.
Para uma maior abrangência de temas, o livro está dividido em três
áreas: revisão de eletromagnetismo; máquinas elétricas estáticas; e
máquinas elétricas rotativas.

Eixos Tecnológicos

Mecânica Automotiva

Autor: Bruno de Souza Baptista
ISBN: 978-85-8409-072-3
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 144 páginas

Esse livro discute os conceitos e princípios básicos da mecânica
automotiva, abordando conceitos fundamentais de automobilística
necessários para conhecer um veículo automotor. Abrange
conhecimentos na área de motores de combustão interna, sistemas
elétricos, suspensão, freios, direção, pneus, carroceria, segurança
veicular e manutenção preventiva, além de sua relação com o meio
ambiente.
A abordagem usada é simples e objetiva, permitindo a utilização em
cursos de Ensino Médio, para o público jovem, e também para cursos
subsequentes técnicos e tecnológicos, estes dois últimos com ênfase
em mecânica automotiva e mecânica industrial.
Ao final do estudo, os alunos terão a compreensão do que é um
veículo, como funcionam seus componentes e sistemas principais, e
o que é necessário para manter a integridade física e preservar a vida
e o meio ambiente.
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Lógica de Programação e Automação

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Eixos Tecnológicos

Metrologia
Autor: Reinaldo Gomes Santana
ISBN: 978-85-63687-49-4
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 272 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Infraestrutura
Apresenta a história e os fundamentos da metrologia, para destacar • Militar
seu papel no desenvolvimento científico e industrial. A abordagem • Produção Industrial
leva em consideração os aspectos relevantes da metrologia moderna,
incluindo as versões atuais do Vocabulário Internacional de Metrologia
(VIM) e do Guia para Expressão da Incerteza de Medição (ISO GUM).
Além do clássico trabalho com grandezas e unidades, são apresentados os processos de medição e suas características metrológicas. A
estimativa de incerteza é abordada de maneira prática e acessível, com
foco no uso cotidiano por profissionais de diversas áreas. As principais
grandezas medidas na indústria têm seus aspectos metrológicos detalhados, orientando na realização de medições corretas e confiáveis.
Apresenta, ainda, as diretrizes para o controle metrológico, de acordo
com os requisitos de gestão da qualidade.

Processos de Fabricação Mecânica

Autor: Almiro Weiss
ISBN: 978-85-63687-42-5
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 264 páginas

Eixos Tecnológicos
• Controle e Processos
Industriais
• Produção Industrial

Apresenta os processos mecânicos de fabricação mais utilizados pelas
indústrias do setor. Aborda as nomenclaturas das partes principais de
máquinas operatrizes dos processos de corte, furação, aplainamento,
torneamento, fresagem, retificação, afiação, eletroerosão e usinagem
CNC. Orienta para o uso adequado de equipamentos, acessórios, ferramentas e instrumentos durante a fabricação, para que as operações
mecânicas sejam realizadas com qualidade e segurança.

Refrigeração e Climatização
Autor: José de Castro Silva
ISBN: 978-85-63687-89-0
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Eixos Tecnológicos

• Controle e Processos
Industriais
• Infraestrutura
Objetiva trabalhar uma abordagem de conhecimentos mínimos • Produção Alimentícia
necessários para o segmento da refrigeração e climatização. Por meio
dos conteúdos do livro, é possível ao estudante atuar em empresas
especializadas com conhecimentos suficientes para desempenhar bem
suas atividades, com os conhecimentos adquiridos terá uma base
mínima necessária para participar das capacitações que são oferecidas
pelos fabricantes de máquinas e equipamentos do setor da indústria
de refrigeração e climatização.
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Autor: Carlos Eduardo Avelleda
ISBN: 978-85-8409-026-6
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 200 páginas

Eixos Tecnológicos
• Controle e Processos
Industriais
• Produção Industrial

A obra viabiliza o embasamento do aprendizado para estudantes do
segmento da área técnica, introduzindo conhecimentos necessários
à realização de sua jornada por meio da análise de situações no
campo da resistência dos materiais sem, contudo, ter a pretensão de
esgotar o assunto, considerando-se sua extensão e seu elevado grau
de complexidade.
São exatamente estes os pontos principais em que se apoia a
metodologia desenvolvida no livro, buscando situar a exposição dos
conteúdos de acordo com a capacidade de compreensão do estudante.

Eixos Tecnológicos

Sistemas de Controle
Autores: André Schneider de Oliveira e Alvaro Rogério Cantieri
ISBN: 978-85-63687-87-6
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

• Controle e Processos
Industriais

Objetiva discutir a aplicação de sistemas de controle realimentados,
porém com uma abordagem de fácil entendimento, baseada em uma
grande variedade de exemplos práticos. A abordagem utilizada nessa
obra prioriza a discussão teórica dos conceitos, o seu entendimento por
meio de exercícios desenvolvidos “manualmente” e após comparados
com a solução computacional. Todos os assuntos trabalhados também
são apresentados junto com ferramentas computacionais que permitem
a execução dos exercícios e o aprimoramento dos conhecimentos.

Eixos Tecnológicos

Soldagem
Autor: Almiro Weiss
ISBN: 978-85-63687-16-6
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Militar
Apresenta os assuntos de maneira simples e clara para que o soldador, • Produção Industrial
o estudante, o técnico, o tecnólogo, o engenheiro e o profissional
da área de soldagem adquiram o entendimento adequado sobre os
processos mais usados na indústria.
Os principais tópicos abordados são: materiais metálicos (metais);
segurança; técnicas de soldagem; processo de soldagem oxigás;
processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido; processo
de soldagem MIG/MAG e processo de soldagem TIG.
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Resistência de Materiais

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Termodinâmica Básica
Autor: José Junio Urbano
ISBN: 978-85-63687-78-4
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E SOCIAL

• Controle e Processos
Industriais
• Produção Alimentícia

O objetivo principal desse livro é esclarecer diversos conceitos e definições fundamentais da termodinâmica, essenciais ao entendimento
de vários fenômenos e equipamentos termodinâmicos. Para essa
finalidade, os conceitos são abordados juntamente com exemplos do
cotidiano, facilitando, assim, a sua compreensão.

Eixos Tecnológicos
Torneiro Mecânico
Autores: Eduardo Costa Estambasse e Roberson Polimeni Góes
ISBN: 978-85-8409-014-3
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

• Controle e Processos
Industriais
• Produção Alimentícia

Tendo por objetivo proporcionar aos alunos do curso, o conhecimento
de base técnica necessário para aplicação adequada das ferramentas
nos trabalhos de fabricação de peças que serão executadas em tornos
mecânicos universais, essa obra busca entre outras coisas apresentar
cálculos relacionados aos procedimentos de fabricação, observar as
normas de segurança nas operações fundamentais da tornearia, desenvolver habilidades de manipulação, importantes para o trabalho
nesta profissão e proporcionar ao aluno a aquisição dos métodos e
técnicas que permitam dominar as operações fundamentais que se
referem à prática em tornos mecânicos universais.

Eixos Tecnológicos

Inglês Básico

18

Eixos Tecnológicos

Autora: Vanessa Avelino Xavier de Camargo
ISBN: 978-85-8409-016-7
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 72 páginas

Uma vez que o inglês é uma língua franca contemporânea, dominá-lo deixou de ser diferencial e passou a ser essencial para o
sucesso em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo.
O mercado de trabalho exige que os profissionais tenham conhecimento
da língua em diversas situações.
Esse livro apresenta um conteúdo contextualizado para que o aluno
aprenda inglês de maneira eficiente e dinâmica. Para tanto, apresenta
situações cotidianas como: apresentar e descrever pessoas, famílias,
lugares, profissões, meios de transporte, comidas e bebidas, esportes,
além de praticar como perguntar preços e horas. Ainda, aplica estratégicas e técnicas de leitura, o que ajudará na compreensão de textos
em várias línguas.
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• Desenvolvimento
Educacional e Social

Autores: Alexandre Shigunov Neto e Renata Messias Gomes
ISBN: 978-85-8409-068-6
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 80 páginas

• Gestão e Negócios

O livro apresenta as atividades desempenhadas, a importância para
as empresas e também as habilidades e conhecimentos necessários
para o cargo de almoxarife. Tem o objetivo de capacitar e treinar os
alunos, tornando-os profissionais aptos a realizar processos de aquisição e controle de ferramentas e materiais, de acordo com as normas
e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
Com uma leitura de fácil compreensão, os seis capítulos abordam a
estrutura das organizações e sua relação com as pessoas e a sociedade, assim como os conceitos de eficiência e eficácia. Apresenta,
também, os conceitos de delegação, centralização e descentralização
é a respeito do layout. São bem definidos os termos almoxarife e
almoxarifado é bem trabalhada a área de administração de materiais,
desde noções gerais a suas etapas. Ainda, o livro abrange o controle
de estoques e o processo de armazenagem de materiais, para tratar,
finalmente, da legislação e segurança relativas a esse ambiente de
trabalho.

Assistente Administrativo
Autor: Francisco Nataniel dos Santos Silva
ISBN: 978-85-8409-041-9
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Gestão e Negócios

Esse livro tem o objetivo de desenvolver no aluno, de forma clara
e persuasiva, técnicas administrativas necessárias ao contexto
organizacional, bem como a capacidade de articulação das relações
humanas no trabalho mediante a troca de experiências, o resgate
da autoestima, o comprometimento e a participação nas atividades.
Dessa forma, busca-se elevar a qualidade dos serviços dos futuros
profissionais assistentes administrativos, tendo como base a
apropriação dos conhecimentos técnicos, a formação integral do
indivíduo e seu desenvolvimento socioeconômico. O processo
educacional torna-se mais dinâmico por meio de propostas de
situações acadêmicas, atividades e sugestões para aplicação em sala
de aula, a fim de elevar a qualidade do profissional.

Eixos Tecnológicos

Auxiliar de Pessoal
Autora: Divane Floreni Soares Leal
ISBN: 978-85-8409-006-8
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Apresenta as principais rotinas relacionadas com a área de administração de pessoal em uma empresa. Iniciando com um breve
histórico do surgimento da administração de pessoal passando pela
legislação trabalhista e os respectivos procedimentos legais, desde
a contratação de um novo empregado até o momento da rescisão
de contrato de trabalho.
No decorrer dos capítulos, trabalha-se com a base legal que dá suporte
para o trabalho desenvolvido na área e também conhecimento das
rotinas que envolvem as relações de trabalho entre empregador e
empregado, sempre buscando a aplicação prática dos conhecimentos
apresentados no livro.
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• Gestão e Negócios

GESTÃO E NEGÓCIOS

Eixos Tecnológicos

Almoxarife

GESTÃO E NEGÓCIOS

Cadeia de Suprimentos

Eixos Tecnológicos

Autor: Miguel Antônio Rodrigues
ISBN: 978-85-63687-91-3
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Gestão e Negócios
• Infraestrutura
• Militar
Traz uma abordagem geral acerca da cadeia de suprimentos, • Produção Alimentícia
dada a sua abrangência e complexidade no contexto globalizado • Recursos Naturais
no qual estamos inseridos. Nesse cenário, essa cadeia tem papel
fundamental, à medida que deve ser trabalhada de forma global,
sem fragmentações, envolvendo todos os processos desde o produtor
de matéria-prima até o consumidor final. Aqui, apresentam-se os
caminhos dessa cadeia, a evolução de acordo com as necessidades
do homem, bem como o surgimento de novas ferramentas que
possibilitaram um desempenho mais pontual dos fatores que a
compõem.

Comunicação Institucional

Autores: Keyla Christina Almeida Portela, Alexandre José Schumacher e
Karin Claudia Nin Brauer
ISBN: 978-85-63687-93-7
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

A boa comunicação institucional é uma estratégia de diferencial de
mercado, sendo muito importante o aprimoramento da comunicação
oral e escrita em qualquer atividade profissional, pois é a partir dela
que ocorre a transmissão de informações. O livro é composto por
dez capítulos, nos quais são apresentadas ferramentas para uma boa
comunicação dentro de uma instituição.

Contabilidade Básica

Autor: Carlos Alberto de Ávila
ISBN: 978-85-63687-04-3
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Apresenta ao aluno, de forma clara e objetiva, os principais conceitos
da área contábil. Também mostra situações práticas da utilização
das técnicas contábeis.
O livro inicia com um histórico da contabilidade e sua evolução no
contexto mundial e desenvolve-se até os conceitos mais importantes
da área contábil. Também apresenta a finalidade da contabilidade,
suas principais técnicas, seu campo de aplicação e suas nomenclaturas usuais.
Por fim, o livro traz todas as demonstrações contábeis exigidas por
lei e um roteiro para o levantamento prático dessas demonstrações.
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Eixos Tecnológicos
• Gestão e Negócios
• Ambiente e Saúde

Autores: Aline Cristina Coleto e Cícero José Albano
ISBN: 978-85-63687-05-0
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas
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Por meio desse livro, o aluno obtém uma visão geral do direito de
acordo com as necessidades e os anseios de aprendizagem do público
integrante dos cursos técnicos.
Propicia, ainda, a compreensão do direito, aliando a prática à teoria
e despertando o interesse pelas questões jurídicas. Os principais
tópicos apresentados são: direito e norma; direito constitucional;
direito civil; direito empresarial; direito societário; títulos de crédito;
direito tributário e direito do trabalho.

Empreendedorismo: Criatividade,
Tecnologia e Inovação

Autores: Silvestre Labiak Junior, Fernando Alvaro Ostuni Gauthier e Marcelo
Macedo
ISBN: 978-65-88702-21-5
1 ed. | 2021 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

Eixos Tecnológicos
• Gestão e Negócios

O livro apresenta ferramentas voltadas ao desenvolvimento de um
empreendimento inovador a startups e micro e pequena empresa,
ou seja, a proposta é analisar os princípios do perfil empreendedor
e como esse perfil pode influenciar no desenvolvimento das pessoas,
bem como identificar características, prosperar oportunidades, gerar
condições de utilizar as informações e o conhecimento, permitindo,
desse modo, agregação de valor. Além isso, a obra traz diversos
recursos pedagógicos, como ilustrações, glossários, hipertextos,
atividades e um dos principais instrumentos de planejamento: o
Plano de Negócios (PN).

Eixos Tecnológicos

Estatística

Autor: Carlos Alberto Mucelin
ISBN: 978-85-63687-08-1
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Gestão e Negócios
• Ambiente e Saúde
• Infraestrutura
Elaborado com o objetivo de atender aos alunos dos cursos técnicos. • Militar
As definições e os conceitos de estatística elementar são apresentados • Produção Cultural e Design
e explorados com muitos exemplos, exercícios ou aplicações que estão
associadas a situações e pesquisas realizadas em áreas tecnológicas
ou de setores produtivos.
Na organização do livro, buscou-se associar conceitos estatísticos
a situações cotidianas, tanto para serem realizados manualmente
quanto com a utilização de uma planilha eletrônica de computador.
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Estoques e Armazenagem

Autor: Herus Orsano Machado
ISBN: 978-85-63687-90-6
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 72 páginas

Eixos Tecnológicos
• Gestão e Negócios

Destina-se, principalmente, aos estudantes do ensino técnico do
eixo de gestão e negócios e demais interessados em conhecer
uma das principais atividades básicas de uma empresa: estoques e
armazenagem. A primeira metade do livro aborda a importância de
se organizar o estoque e os principais conceitos e tipos de estoque.
A segunda metade do livro apresenta a armazenagem, algumas
formas de armazenamento e os equipamentos de movimentação
das mercadorias, além dos cuidados essenciais a serem observados
nestes procedimentos.

Ética, Empreendedorismo e Liderança

Autora: Ana Carolina Peixoto Medeiros
ISBN: 978-85-8409-000-6
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 64 páginas

Eixos Tecnológicos
• Gestão e Negócios

Com conteúdos direcionados ao universo do empreendedorismo
e todas as suas inter-relações, esse livro busca mostrar que as demandas do mercado e a aplicação de técnicas que favoreçam uma
atuação profissional segura e proativa é necessidade premente nos
dias atuais. Temáticas como liderança e ética complementam a obra
de maneira a promover reflexões sobre o papel do gestor como líder
e, sobretudo, das posturas éticas que espelham seu comportamento
na organização.

Ética Profissional e Relações Humanas

Autores: Érico da Silva Costa e Luciana Demarchi
ISBN: 978-85-63687-85-2
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

Desenvolvido com o objetivo de apresentar aos alunos de cursos
técnicos uma abordagem didática dos conceitos filosóficos e
sociológicos relacionados ao comportamento ético do indivíduo e
suas relações com o ambiente, de modo a oportunizar uma reflexão
contextualizada de mundo. O livro conduz gradativamente ao
desenvolvimento do pensamento ético, ampliando o entendimento
da ética aplicada ao indivíduo, suas relações humanas, profissionais
e empresariais, propiciando ao aluno um entendimento prático sobre
o assunto.
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Autora: Bianca Smith Pilla
ISBN: 978-85-8409-030-3

1 ed. | 2017 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

Por meio dessa obra o leitor terá contato com o mundo da
administração, capacitando-se para atuar em empresas dos
mais diversos setores. Será apresentado a uma visão geral da
administração enquanto ciência e profissão.
O Capítulo 1 apresenta o que é a administração e discute seus
desafios, ao passo que o Capítulo 2 contextualiza a atuação da
administração. Já o Capítulo 3 resgata a história da administração,
desde seus primórdios até o século XX. No Capítulo 4 são
apresentadas as quatro grandes áreas da administração: financeira,
marketing, produção e recursos humanos. Os capítulos 5, 6, 7 e
8 abordam a essência da administração, funções administrativas:
planejamento, organização, direção e controle, respectivamente. Por
fim, o último capítulo apresenta novas abordagens da administração,
para que sejam conhecidas algumas novidades na área.

Fundamentos de Economia
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Eixos Tecnológicos

Autor: Luiz Henrique Lima Faria
ISBN: 978-85-63687-28-9
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Gestão e Negócios
• Ambiente e Saúde
• Desenvolvimento
Traz os principais fundamentos de economia. Os conteúdos Educacional e Social
apresentados proporcionam o entendimento das bases conceituais • Recursos Naturais
da ciência econômica, sem tratá-la como algo demasiadamente alheio
à realidade do aluno, visto que utiliza linguagem simples e direta.
Inicia pelos conceitos básicos de economia e faz um recorte de
sua evolução histórica. Na segunda parte, desenvolve o conteúdo
de microeconomia, e, em seguida, aborda a macroeconomia,
desenvolvendo os fundamentos e seus desdobramentos em políticas.
O livro encerra com um capítulo destinado à economia internacional.

Eixos Tecnológicos
Fundamentos de Logística

Autora: Angelita Freitas da Silva
ISBN: 978-85-63687-43-2
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Faz uma explanação a respeito dos conceitos relacionados à disciplina
de logística, sua evolução e seus principais processos, como compras,
armazenagem, gestão de estoques e transportes e distribuição.
Aborda, também, questões atuais relacionadas à área de logística,
como a logística reversa e trade marketing. O material é bastante
atrativo aos alunos e útil ao professor em sala de aula, sendo que
possui muitas ilustrações, exemplos práticos e atividades.
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Gestão de Pessoas
Autor: Érico da Silva Costa
ISBN: 978-85-8409-044-0
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Gestão e Negócios
• Ambiente e Saúde
• Produção Industrial

Nas últimas décadas, a área de recursos humanos foi revestida de
uma importância jamais identificada desde o seu surgimento como
campo de estudo das ciências administrativas. Portanto, ao desenvolver o conteúdo desse livro, abordamos historicamente as diferentes
nomenclaturas que foram utilizadas para explicar a atividade do
responsável pelo ser humano nas organizações e o conhecimento da
evolução dessa área, bem como a sua importância, as suas práticas
e, principalmente, o estágio em que essa área do conhecimento se
encontra no cenário empresarial atual.

Legislação e Organização Empresarial
Autores: Aline Cristina Coleto e Cícero José Albano
ISBN: 978-85-8409-042-6
2 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Gestão e Negócios

Desenvolvido com o objetivo de apresentar aos alunos de cursos
técnicos a legislação e a organização empresarial no direito brasileiro.
Nele são objeto de estudo os princípios introdutórios das ciências
jurídicas, além dos ramos do direito constitucional, administrativo,
civil, empresarial, tributário e do trabalho.
Propicia-se, portanto, a compreensão do direito, aliando a prática à
teoria e despertando o interesse pelas questões jurídicas, visando
à compreensão de como a legislação se aplica para a organização
das empresas.

Língua Portuguesa/Matemática

Autores: Alexandre José Schumacher, Keyla Christina Almeida Portela, Karin
Claudia Nin Brauer (L. Portuguesa) e Marcos Antonio Alves Pereira (Matemática)
ISBN: 978-85-8409-001-3
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

O conteúdo foi desenvolvido de forma simples e direta por meio
de vários recursos pedagógico, utilizando situações textuais reais.
Elaborado de forma dialogada para que o aluno reveja os conteúdos
em uma apresentação contextualizada e não fragmentada.
No que concerne a matemática, o livro foi concebido com a finalidade
de retomar conteúdos relevantes do Ensino Fundamental. Os temas
são discutidos de forma contextualizada com exemplos elaborados a
partir de situações-problemas do dia a dia e resolvidos de forma clara
e mostrando o passo a passo, para que desta forma estabeleça conexões com a teoria estudada. As atividades propostas, com abordagens
interdisciplinares, contribuem para a consolidação do conhecimento
adquirido em cada capítulo.
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Autor: Celso Luiz Buiar
ISBN: 978-85-63687-12-8
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Eixos Tecnológicos
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Desde a Idade Média, existem textos voltados às academias (Universidades Clássicas) e outros para aqueles que procuram oportunidades
de crescimento profissional e requalificação. É com este intuito que
apresentamos um livro com o texto básico para a disciplina de Matemática Financeira, fundamental para cursos técnicos.
O material elaborado apresenta dez capítulos que estão organizados de modo a desenvolver os principais conceitos da Matemática
Financeira.

Métodos e Ferramentas do Marketing
Autor: Marcos Paulo Rosa
ISBN: 978-85-63687-47-0
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

Eixos Tecnológicos
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• Recursos Naturais

Apresenta os principais conceitos de marketing, suas ferramentas e
sua aplicação nas diversas áreas. Com conteúdo objetivo e aplicado,
os capítulos oferecem textos sucintos que permitem leituras rápidas
sem comprometer o conteúdo da disciplina. Exemplos de casos de
empresas brasileiras, e algumas internacionais de maior impacto,
promovem maior entendimento de conceitos teóricos, fortalecendo
a importância que o marketing tem para todos os tipos e níveis de
organizações e a valorização dos instrumentos de gestão. Exercícios,
CASE e propostas de análise mercadológica fazem desse livro uma
proposta de ensino de marketing mais prazerosa e envolvente.

Métodos e Técnicas Administrativas

Autor: Claudinei Pereira Gonçalves
ISBN: 978-85-8409-043-3
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

Voltado à iniciação ao mundo da administração, nele o aluno terá
a oportunidade de conhecer um dos principais instrumentos de
planejamento: o Plano de Negócio.
O livro apresenta os passos necessários à implementação de um novo
empreendimento, transmitindo os conceitos básicos de cada etapa na
medida em que se avança no escopo do Plano de Negócio, utilizando
uma linguagem fácil e ilustrativa para promover o entendimento.
Tudo isso com o uso de exemplos simples, presentes no cotidiano
de qualquer pessoa.
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Operador de Caixa

Autores: Tiago Bomfim Claudino e Veronica Oliveira Maia
ISBN: 978-85-63687-96-8
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

O conteúdo foi desenvolvido em linguagem simples e direta e contém
diversos recursos pedagógicos, como situações da vida real, ilustrações, glossário, hipertextos e atividades práticas, sempre buscando
facilitar o aprendizado.
Ao final da utilização do livro, o educando será capaz de registrar
entrada e saída de recursos, operacionalizar valores monetários,
entender o uso de terminais de caixa e equipamentos eletrônicos de
pagamentos e conhecer atividades de manuseio de mercadorias, entre
outras. Além dessas funções são trabalhadas outras competências,
como noções de atendimento, profissionalismo, comportamento ético, direitos do consumidor, bom relacionamento e boa comunicação.
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Eixos Tecnológicos
Planejamento e Controle de Produção
Autor: Francisco Wellington Dourado Rebelo
ISBN: 978-85-8409-005-1
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

Aborda conceitos básicos do planejamento e controle da produção,
apresentando os principais temas da área de forma a despertar o
interesse crítico e abrir discussões de estudo entre os leitores sobre
assuntos atuais referentes à produção. São abordados temas como:
previsão de vendas, gestão de estoques e planejamento de vendas
e operações.
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Português Instrumental

Autora: Rosana Carvalho Dias Valtão
ISBN: 978-85-8409-066-2
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

• Gestão e Negócios

O livro tem como finalidade contribuir para que o estudante conheça
os principais gêneros textuais presentes na sociedade e ainda os
do mercado de trabalho. Dessa forma, são discutidos conceitos
sobre os textos e os recursos que garantem o cumprimento de
sua função: proporcionar uma comunicação eficaz. Assim, são
analisados e produzidos os gêneros textuais mais usados no ambiente
acadêmico e de trabalho, dado que teoria sem prática não garante
a aprendizagem. Por isso, propõem-se várias atividades de escrita.
Também as regras básicas de gramática são revisadas para que a
produção fique de acordo com a norma culta da língua, característica
fundamental dos bons textos.
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Autor: Ari de Araujo Vilar de Melo Filho
ISBN: 978-85-8409-020-4
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

A área de vendas é uma das mais importantes dentro de uma
organização comercial. Afinal, ter bons vendedores pode ser a
diferença entre o sucesso e o fracasso de uma corporação. Esse livro
tem o propósito de capacitar o estudante para organizar equipes
de trabalho, impulsionar ações de vendas, pesquisar produtos e
serviços da concorrência, controlar e subsidiar as ações de promoção
nos pontos de vendas, expor mercadorias, fazer reposições de
mercadorias e elaborar relatórios de vendas.
Em atendimento à necessidade de se qualificar jovens e adultos para
o trabalho, é um material que visa favorecer a inclusão desse público
no mundo do trabalho, bem como proporcionar seu desenvolvimento
profissional. O objetivo, ainda, é motivar os alunos e auxiliá-los a
aprimorar suas habilidades, competências e atitudes, principalmente
para a boa prática profissional.

Recepcionista

Autora: Camila Julia de Oliveira Letti Colombo
ISBN: 978-85-8409-002-0
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

O profissional recepcionista é conhecido no mercado de trabalho
atual por suas habilidades em desempenhar multitarefas, exercendo
funções estratégicas que farão toda a diferença para o seguimento de
trabalho que representa. Pessoas compromissadas, éticas, criativas e
cientes de seus direitos e deveres nos âmbitos pessoal e profissional
compõem o novo perfil deste colaborador no mundo do trabalho.
Cartão de visitas do local onde presta serviços, o(a) recepcionista
evidencia-se como elemento-chave na aquisição e manutenção dos
visitantes e clientes que adentram as organizações em busca de
atendimento de qualidade.

Técnicas de Comercialização

Autor: José Claudio Valbuza
ISBN: 978-85-63687-38-8
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Aborda de forma objetiva as técnicas e conhecimentos específicos
sobre comercialização nos diversos segmentos econômicos da
atualidade. São oferecidas ao aluno orientações práticas, simples
e atuais sobre as Técnicas de Comercialização, assim como são
proporcionadas diversas atividades interdisciplinares que buscam
colaborar para o sucesso do curso e descobrir e/ou desenvolver o
comportamento empreendedor do profissional que o mercado precisa.
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Vendedor

Autora: Lusifátima Maria Gadêlha de Oliveira Réquia Ramos
ISBN: 978-85-8409-003-7
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 80 páginas

• Gestão e Negócios

Auxilia os alunos a desenvolverem habilidades e competências inerentes à profissão de vendedor. Com uma linguagem didática e acessível,
o livro é indicado para alunos de todos os níveis de escolaridade. O
conteúdo perpassa desde a profissão de vendedor, marketing pessoal,
negociação e qualidade no atendimento ao cliente, até a técnica dos
Sete Degraus da Venda, que pode ser aplicada pelo vendedor de
qualquer produto ou serviço.

Algoritmos

Autor: Marcos Aurelio Pchek Laureano
ISBN: 978-85-8409-057-0
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Eixos Tecnológicos
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Esse livro é indicado aos cursos tecnológicos para estudantes e
profissionais que precisam dominar os conceitos e os algoritmos de
forma rápida e precisa. O material foi preparado com a experiência
do autor em lecionar a disciplina, somada à sua experiência profissional e destina-se ao aprendizado da lógica de programação com
algoritmos. O livro utiliza a notação de algoritmos conhecida como
Portugol associado ao uso de fluxogramas (representação lógica
por meio de diagramas). A obra aborda conceitos de programação,
estruturas condicionais e de repetição, vetores, matrizes, funções
e procedimentos. Os conceitos são acompanhados de exemplos
detalhados e exercícios propostos para a prática.

Eixos Tecnológicos

Banco de Dados

Autora: Elaini Simoni Angelotti
ISBN: 978-85-8409-045-7
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

Apresenta os principais conceitos da área de banco de dados, da
modelagem de uma base de dados e da implantação em um Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).
A primeira metade do livro é dedicada à modelagem de uma base
de dados, mostrando a importância desta para evitar problemas
futuros. Todos os capítulos são baseados em situações reais e com
exemplos práticos.
Na segunda metade do livro o aluno implementará os modelos
construídos nos capítulos anteriores usando a Linguagem SQL.
Nesse livro, todas as regras são apresentadas em linguagem simples
e introduzidas de forma gradual, sempre com exemplos.
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Autora: Andréa Rodrigues
ISBN: 978-85-63687-01-2
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas
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Desenvolver páginas, tanto para uso pessoal quanto, principalmente, • Produção Cultural e Design
para uso profissional é o objetivo do livro.
O livro possui duas partes principais. A primeira apresenta a Linguagem HTML e uma introdução ao estilo cascata, que consiste na base
do desenvolvimento de páginas para internet. Já a segunda parte
apresenta a Linguagem de Aplicações Web.
A linguagem de Marcação (Hypertext Markup HTML) é fundamental para apresentação das aplicações nos browsers. O uso do CSS
(Cascading Style Sheets) torna o projeto e a manutenção de páginas
mais simples e elegante e o uso do JavaScript, por sua vez, permite
criar páginas dinâmicas e implementar regras com o código HTML.

Eixos Tecnológicos

Hardware

Autora: Marilene Schiavoni
ISBN: 978-85-8409-048-8
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas
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A obra é estruturada em dez capítulos, sendo que alguns tópicos
são introduzidos em um capítulo e aprofundados em outros. Os
principais temas abordados são: surgimento dos computadores;
sistemas de numeração; microprocessadores; placas-mãe; memórias
do computador; placas de vídeo; monitores; comunicação, ou seja,
como o computador pode se comunicar com diferentes aparelhos;
principais meios secundários de armazenamento, como fitas, disk
packs e discos rígidos; e, por fim, diferentes periféricos que normalmente são utilizados com o computador, como disquetes, pen drives,
CDs, DVDs e impressoras.

Introdução à Informática

Autores: Rodolfo Barriviera e Eder Diego de Oliveira
ISBN: 978-85-8409-049-5
2 ed. | 2017 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

Apresenta ao leitor informações para a utilização das ferramentas dos
pacotes Microsoft Office, BrOffice e Internet. Para auxiliar o aprendizado técnico dessas ferramentas e proporcionar um desempenho
favorável no trabalho, foram reunidos nesse livro apenas os recursos
que possuem uma necessidade maior de aprendizado durante o
trabalho e nos cursos técnicos.
No decorrer do livro o aluno será apresentado a aplicativos com foco
em textos, planilhas, apresentações e internet, mais conhecidos como
Word, Write, Excel, Calc, PowerPoint e Impress.
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Desenvolvimento para Internet

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Introdução ao Desenvolvimento para Internet
com HTML e CSS
Autor: Natanael Augusto Viana Simões
ISBN: 978-85-8409-058-7
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 176 páginas

• Informação e Comunicação

Nesse livro abordamos as linguagens HTML e CSS de uma forma
clara e objetiva, visando, acima de tudo, um código coeso e com
significado. Iniciamos apresentando uma visão global sobre desenvolvimento para internet expondo as profissões oriundas desta área do
conhecimento, além de introduzir a história da internet, as linguagens
HTML e CSS, e apresentar a W3C, órgão que regulamenta os padrões
da internet. Além disso, o livro fala da linguagem HTML e como utilizar corretamente as marcações básicas para exibição de conteúdo
e os formulários para receber informações do usuário, expondo na
prática as situações em que cada recurso pode ser utilizado. A obra
também trata das folhas de estilo que serão incorporadas ao HTML
e como embarcar o CSS de diferentes formas. O mais importante,
porém, é como diagramar e construir estruturas de layout. Ao final
unimos todo o conhecimento previamente adquirido para mostrar
como juntar as tecnologias HTML e CSS para criar um site completo.

Lógica e Linguagem de Programação

Eixos Tecnológicos

Autores: Humberto Martins Beneduzzi e João Ariberto Metz
ISBN: 978-85-8409-050-1

• Informação e Comunicação
• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Didaticamente pensado para o aluno de nível técnico, foram privi- Industriais
legiadas as abordagens mais práticas, baseadas em situações do • Infraestrutura
dia a dia, em detrimento das abordagens excessivamente teóricas e
distantes da realidade dos alunos.
A Lógica de Programação serve como base para o aprendizado de
qualquer linguagem de programação, pois os conceitos estudados
se aplicam à grande maioria das linguagens. Com a lógica já pronta,
apenas substituimos os comandos do português estruturado pelos
comandos reais da linguagem de programação a ser utilizada, que,
no caso, é a linguagem Pascal.
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas

Modelagem de Sistemas

Autor: José Gonçalo dos Santos
ISBN: 978-85-8409-064-8
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

A obra apresenta uma abordagem orientada a objetos e notação UML
e é destinado aos estudantes dos cursos técnicos e tecnológicos do
eixo informação e comunicação, mais precisamente para os cursos
de desenvolvimento de sistemas e banco de dados.
Fornece, de maneira didática, um conjunto de ferramentas que auxilia
aos iniciantes no desenvolvimento de sistemas informatizados de
informação a produzirem projetos com qualidade.
Os capítulos são apresentados de maneira evolutiva em relação aos
conceitos, começando pela teoria geral de sistemas, passando por
modelagem de processos, modelagem de sistemas até a modelagem
de banco de dados.
A teoria apresentada é acompanhada de exemplos, para facilitar o
entendimento. Cada capítulo termina com uma lista de exercícios,
além de um estudo de caso nos capítulos mais práticos, para que
o estudante possa praticar e consolidar os conceitos apresentados.
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Autor: Luciano de Souza Cabral
ISBN: 978-85-63687-99-9
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Informação e Comunicação

Com a informatização de todos os setores conhecidos, como indústria,
comércio e serviços, e também devido à demanda acelerada para
adoção ou atualização da tecnologia pelas empresas, surgem muitas oportunidades para profissionais montadores e reparadores de
computadores. Nessa obra, o leitor terá a possibilidade de obter os
conhecimentos e técnicas necessárias para a montagem, reparação
e prevenção dos problemas mais comuns que um computador pode
registrar, mesmo que não tenha conhecimentos anteriores sobre
computação.Pois o livro utiliza uma linguagem simples, intuitiva e
com inúmeras ilustrações que mostram os procedimentos passo a
passo, para que o leitor entenda o funcionamento do PC, e a lógica
de um problema, bem como o caminho para a solução.

Operador de Computador
Autor: Rodolfo Barriviera
ISBN: 978-85-8409-076-1
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

Eixos Tecnológicos
• Informação e Comunicação

O livro apresenta ao leitor informações para a utilização das ferramentas dos pacotes Microsoft Office e Internet. Mais conhecidos por
Word, Excel e PowerPoint. Estes aplicativos são necessários para a
elaboração de textos, planilhas eletrônicas, apresentação de conteúdos digitais e utilização da internet e suas redes sociais. Atualmente,
o mundo do trabalho exige que a maioria das pessoas saiba utilizar
esses aplicativos, os quais apresentam centenas de funcionalidades.
Para auxiliar o aprendizado técnico dessas ferramentas e proporcionar
um desempenho favorável no trabalho, foram reunidos nesse livro
apenas os recursos que possuem uma necessidade maior de aprendizado durante o trabalho e nos cursos técnicos. Essa seleção de
recursos deu-se por meio da experiência em sala de aula, entrevistas
com alunos e profissionais das diversas áreas de atuação.

Programação Orientada a Objetos
Autor: Gilvan de Oliveira Vilarim
ISBN: 978-85-63687-92-0
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

Eixos Tecnológicos

• Informação e Comunicação
• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Apresenta uma introdução aos princípios da orientação a objetos, Industriais
utilizando a linguagem de programação Java para exemplificação • Infraestrutura
e atividades práticas. Há um forte apelo a uma comunicação mais
simples e uma preocupação constante em dialogar com o leitor sobre
os conceitos mais importantes; o material pretende ser um primeiro
livro do estudante sobre programação orientada a objetos. Busca-se
desenvolver uma capacidade de abstração e raciocínio diferentes da
programação mais tradicional, com boa carga de atividades ao final
de cada capítulo.
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Protocolos de Comunicação

Autores: Fábio Timbó Brito e Felipe Timbó Brito
ISBN: 978-85-63687-80-7
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 208 páginas

• Informação e Comunicação
• Controle e Processos
Industriais

O escopo desse livro é servir de base para os estudos especializados
sobre protocolos de comunicação. Voltado principalmente para
estudantes de nível técnico, são abordados desde conceitos básicos
sobre redes de computadores e redes industriais até seus respectivos
protocolos e características principais. Utilizando uma estrutura de
camadas, é feita uma abordagem top-down para protocolos de redes
de computadores, especificando protocolos de camadas superiores
até as camadas inferiores, e uma abordagem bottom-up para protocolos de redes industriais, especificando protocolos de camadas
mais baixas até as mais elevadas.

Redes de Computadores
Autores: Diogo Roberto Olsen e Marcos Aurelio Pchek Laureano
ISBN: 978-85-8409-051-8
2 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Eixos Tecnológicos

• Informação e Comunicação
• Controle e Processos
São abordados, de forma objetiva, os principais conceitos de redes Industriais
de computadores, ao mesmo tempo em que é incentivada a prática • Militar
para o entendimento dos conceitos em um ambiente Linux. Esse
ambiente foi escolhido por estar em amplo crescimento e utilização
nos meios acadêmicos e, principalmente, no ambiente profissional.

Segurança da Informação

Autor: Marcos Aurelio Pchek Laureano
ISBN: 978-85-63687-50-0
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

Com a evolução da tecnologia, os termos segurança e privacidade
tornaram-se comuns no dia a dia. Ter cuidados com segurança da
informação não é apenas instalar recursos tecnológicos, tais como
firewalls, proxys, antivírus, etc., mas uma questão de compreender as
consequências de possíveis violações da segurança. O assunto deve
ser discutido não apenas no âmbito dos departamentos de Tecnologia
da Informação, mas em todos os níveis e setores das organizações.
Esse livro aborda os principais conceitos relacionados à segurança
da informação, seus critérios, alguns aspectos normativos e expõem
os cuidados com a privacidade das informações (principal motivo de
discussão atualmente).
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Autores: Marcos Aurelio Pchek Laureano e Diogo Roberto Olsen
ISBN: 978-85-63687-15-9
1 ed. | 2010 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas

Eixos Tecnológicos
• Informação e Comunicação
• Controle e Processos
Industriais

São abordados os principais conceitos de Sistemas Operacionais, ao
mesmo tempo em que incentiva a prática para o entendimento dos
conceitos em um ambiente Linux.
Nessa obra, o ambiente Linux foi escolhido por estar em amplo
crescimento e utilização nos meios acadêmicos e, principalmente, no
ambiente profissional. Praticamente, todos os exemplos e exercícios
sugeridos, além de exemplificar a teoria, poderão ser utilizados no
dia a dia do futuro profissional.

Sistemas Telefônicos Fixos e Móveis

Autor: Tarlis Tortelli Portela
ISBN: 978-85-8409-028-0
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 96 páginas

Eixos Tecnológicos
• Informação e Comunicação
• Militar

O livro foi desenvolvido com o objetivo de elucidar os conceitos que
envolvem a telefonia e suas tecnologias e propor práticas simples para
desenvolver em sala de aula, apresentando tecnologias, protocolos
de comunicação, arquitetura e funcionamento das redes telefônicas
públicas convencionais e das redes de voz sobre o protocolo de
internet (Voz sobre IP).
O aluno poderá complementar os estudos sobre os diferentes tipos
de sistemas telefônicos, equipamentos utilizados e infraestrutura
dessas redes, diferenciando as redes de telefonia tradicional, celular
e VoIP. Embora as redes de telefonia pela internet ainda não sejam
tão populares quanto as de telefonia tradicional, ambas utilizam a
internet, em algum ponto, como meio de comunicação. O aluno também poderá projetar sistemas telefônicos relativos ao funcionamento
do encaminhamento das ligações e serviços, numeração e tarifação.

Técnicas de Computação Gráfica

Autor: Marlon de Oliveira Vaz
ISBN: 978-85-8409-037-2
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 144 páginas

O livro apresenta os comandos básicos do OpenGL para que se possa
criar e desenvolver aplicações gráficas básicas, permitindo assim a
compreensão dessas aplicações com a possibilidade de aumentar o
conhecimento do aluno sobre a computação gráfica. Não são abordados os conceitos gerais da linguagem de programação, isso significa
que se deve ter um conhecimento básico sobre a linguagem C ou
C++. O que é apresentado, no entanto, permite um avanço em novas
descobertas. Os programas foram compilados no Windows, utilizando
o compilador GNU MinGW, em conjunto com o IDE Code::Blocks. A
elaboração de todos os exercícios é fazer o aluno tentar aplicar seus
conhecimentos em conjunto com o desejo de aprendizado.
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Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
Autor: Samuel Roberto Marcondes
ISBN: 978-85-63687-97-5
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Infraestrutura
• Recursos Naturais

Direcionado para estudantes de cursos técnicos, o livro busca capacitá-los para realizar serviços de instalação e manutenção, com autonomia, em redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão,
de acordo com normas e procedimentos técnicos estabelecidos pela
NBR 5410, visando à segurança de pessoas, funcionamento adequado
da instalação predial e a conservação dos bens.

Fundamentos de Geologia

Autor: Adalberto Scortegagna
ISBN: 978-85-63687-75-3
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Infraestrutura
• Recursos Naturais

A geologia é uma ciência que se preocupa em desvendar a história
do planeta, sua dinâmica e seus recursos minerais. Nesse contexto,
ao estudar seus conteúdos, pode-se entrar em contato com uma
realidade instigante, construída ao longo de milhões de anos e
que continua a exercer seu papel no dia a dia. Compreender a
dinâmica da natureza, sua influência sobre a sociedade e o papel
do homem como um dos agentes geológicos é um dos objetivos
desse livro. A obra apresenta os principais temas da geologia de
forma contextualizada, permitindo que se percebam os fenômenos
geológicos em seu dia a dia. Há ainda diversas sugestões de sites
para aprofundar o conhecimento, além de desafios, atividades e
exercícios, buscando contextualizar e identificar em cada região o
fenômeno geológico em estudo.

Fundamentos do Transporte

Autores: Fernanda Meneses de Miranda Castro, Chelly Costa Souza dos
Reis, Diogo Antonio Queiroz Gomes e Renata Ramos Vieira dos Reis
ISBN: 978-85-8409-025-9
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas

Os transportes, nos últimos anos, têm sido elemento essencial
ao progresso, crescimento e desenvolvimento das localidades.
Costuma-se afirmar que a relação entre o sistema de transportes
e o desenvolvimento de uma cidade é diretamente proporcional.
A proposta do livro é despertar o interesse para esse tema, buscando
refletir de maneira crítica, visualizando cada elemento do sistema
de transportes de maneira interligada, sem considerar apenas
cada modal (aquaviário, ferroviário, rodoviário e aeroviário), mas a
integração entre eles. Assim, a obra apresenta esses modais e suas
principais características, vantagens, desvantagens e as relações
entre eles, com o intuito de mostrar um cenário atualizado do tema,
além de uma reflexão sobre as principais tendências dos meios de
transporte, principalmente na mobilidade urbana.
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Infraestrutura

Autores: Antonio José Rodrigues da Silva e Deusdete de Sousa Brito
ISBN: 978-85-8409-036-5
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 208 páginas

• Infraestrutura
• Controle e Processos
Industriais
Escrito com uma proposta didática na forma que sempre imaginamos: • Desenvolvimento
compreensível, simplificada, lógica, encadeada, correlacionada e Educacional e Social
prática, o livro desenvolve conteúdos almejando o domínio cognitivo • Gestão e Negócios
do estudante em quatro objetivos essenciais: conhecer, compreender,
avaliar e aplicar. É empregada uma linguagem apropriada para o
aprendiz, mas sem ferir a qualidade técnica e, assim, simplificando
o acesso às informações universais e específicas dos assuntos abordados. Os capítulos são expostos de modo a aproximar o educando
do binômio teoria/prática: os conteúdos são seguidos por exercícios
que expressam casos reais revelados ao eletricista no cotidiano e os
esquemas dos circuitos elétricos são simples, de fácil compreensão
e, portanto, podem ser montados, a baixo custo, em qualquer sala
experimental que contenha apenas tomadas para testá-los.

Materiais de Construção

Eixos Tecnológicos

Autores: Marcelo Adriano Duart, Luís Eduardo Modler, Raquel Maldaner
Paranhos e Renata Rotta
ISBN: 978-85-8409-032-7
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 200 páginas

• Infraestrutura
• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
O livro foi desenvolvido com o propósito de ser uma contribuição • Militar
para estudantes e profissionais das áreas de infraestrutura, como • Produção Industrial
construção civil e saneamento. O conteúdo e os comentários refletem
a síntese de bibliografias importantes sobre cada assunto abordado e
também da experiência dos autores no campo profissional (projetos
e execução) e docência na área de engenharia civil e arquitetura.
Nessa obra, produzida em dez capítulos, são apresentadas algumas
categorias dos materiais mais usados em obras e construções no
Brasil, inclusive as normas e especificações atualizadas. Além disso,
pode ser usado como material de apoio pelos profissionais nas
empresas, laboratórios e salas de aula.

Noções de Construção Civil

Autores: Vassiliki Terezinha Galvão Boulomytis, Pedro Augusto Pinheiro
Fantinatti e Silvete Mari Soares
ISBN: 978-85-63687-72-2
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

Elaborado para atender às disciplinas introdutórias de construção
civil. Nos estudos iniciais, são abordados todos os processos
envolvidos para a preparação de projetos, estudo da legislação e
aprovação de uma construção. No capítulo referente à segurança,
são apresentadas as normas, os programas e os equipamentos
que promovem a integridade do trabalhador da construção. Em
serviços preliminares, são trabalhadas as instalações provisórias, a
preparação do canteiro e o início efetivo da obra. Depois, todas as
etapas sequenciais, desde as fundações até os acabamentos finais.
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Instalações Elétricas
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Eixos Tecnológicos
Pedreiro de Alvenaria

Autor: Danilo Gonçalves dos Santos
ISBN: 978-85-63687-98-2
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 72 páginas

• Infraestrutura

O atual mercado exige cada vez mais profissionais com boa técnica e
que entendam a importância de executar uma obra com qualidade e
segurança. O livro apresenta as principais etapas de uma construção,
desde o planejamento até o acabamento, envolvendo conceitos
e técnicas que ajudarão na formação e aperfeiçoamento de bons
profissionais da construção civil.

Sistemas Construtivos

Autores: Marcelo Adriano Duart, Mário Koji Taguchi, Daniel Benetti, Arnor
Agreli Ferreira e Thaís Nayara Pandolfi
ISBN: 978-85-63687-77-7
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

Eixos Tecnológicos
• Infraestrutura

É uma contribuição para os profissionais da área da construção
civil e para estudantes que buscam informações e atualização.
Nessa obra, os autores apresentam alguns sistemas construtivos,
suas características e, também, uma comparação desses sistemas
considerando os fatores mais relevantes. Apresenta, ainda, uma
sugestão de roteiro para orientar os profissionais na escolha do
sistema mais adequado ao seu projeto ou empreendimento.

Eixos Tecnológicos

Topografia
Autor: Aluízio Alves da Costa
ISBN: 978-85-63687-22-7
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 144 páginas

Aborda-se, com uma linguagem simples e acessível, as rotinas
utilizadas na prática diária da topografia, não deixando de lado os
aspectos teóricos. Nos capítulos iniciais, apresentamos os conceitos e
as definições, o manuseio dos equipamentos, os cálculos de ângulos e
distâncias aplicados a topografia e a utilização de planilhas de campo,
passando em seguida para os métodos de medição utilizados em um
trabalho em campo, como os cálculos e as conversões necessárias,
a confecção e a forma de apresentação da planta topográfica.
Reservamos o último capítulo para uma breve explicação sobre a
utilização de Sistemas Automatizados de Desenho (CAD), por ser esta
ferramenta amplamente utilizada no espaço profissional.
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Produção
Infraestrutura
Alimentícia

Autora: Patricia Chagas Araujo Canete
ISBN: 978-85-8409-065-5
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

O confeiteiro é o profissional que organiza todo o processo de trabalho e a matéria-prima utilizada na confeitaria, incluindo desenho,
preparação, decoração e montagem. Produz doces, biscoitos, bolos,
tortas, sobremesas, considerando ingredientes e peculiaridades regionais. Utiliza práticas de manipulação e embalagem de alimentos. Opera equipamentos e maquinários, controla equipe, estoque e custos.
Esse livro ensina as receitas dos doces mais tradicionais e inclusive
alguns dos mais sofisticados, que foram incorporados à confeitaria
brasileira. Também instrui, no momento final, como preparar diversos
tipos de sorvetes, sobremesa muito apreciada em dias quentes. O
objetivo é fornecer informações relacionadas à tecnologia de doces e
sobremesas geladas, assim como as características dos ingredientes
utilizados no preparo dos principais doces nacionais e internacionais.

Controle e Normas Sanitárias
Autores: Atanásio Alves do Amaral e Claudio Barberini Camargo Filho
ISBN: 978-85-63687-20-3
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

As normas sanitárias são muitas e encontram-se espalhadas em
diversas legislações e em diferentes publicações. Reunir as diferentes normas em um só lugar, tornando-as acessíveis e mais fáceis
de compreender, foi um grande desafio e, nisso, consiste o mérito
desse livro. Procuramos abordar as principais normas vigentes em
quatro grandes áreas: alimentos e alimentação; saúde e bem-estar;
agropecuária; e segurança do trabalhador.

Fundamentos de Bioquímica
Autor: Laurí Mayer
ISBN: 978-85-63687-37-1
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

Destina-se, principalmente, aos estudantes do ensino técnico que
estão iniciando o seu contato com o universo da bioquímica. O livro
possui uma linguagem acessível com enfoque nos temas centrais
que apresenta, fornecendo subsídios básicos para a compreensão
desta multidisciplinar e complexa área. Aborda os temas básicos da
bioquímica e é composto por 10 capítulos, que foram estrategicamente divididos.
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Confeiteiro

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

Produção Alimentícia

Fundamentos de Biotecnologia

Autor: Edilson Soares da Silveira
ISBN: 978-85-8409-033-4
1 ed. | 2017 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas
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Esse livro foi criado para atender aos requisitos da disciplina de • Produção Industrial
biotecnologia em seus conteúdos teóricos e práticos. Os assuntos
foram elaborados de modo simples e objetivo.
Na obra, constam temas modernos relacionados com a biotecnologia
e sua aplicação, além de teorias, figuras explicativas, atividades e
notícias interessantes, cuja finalidade é informar sobre os avanços
das ciências biológicas e o efeito impactante que eles têm em nossas
vidas. Também são discutidos temas de natureza ética, que exigem
reflexões da sociedade em relação à conduta humana no que diz
respeito às aplicações da biotecnologia.

Higiene e Manipulação de Alimentos

Eixos Tecnológicos

Autores: Thiago Henrique Lopes, Nelson de Castro Neto, Emanoelle N.
Fogaça Marcos e Mario Henrique Scheidt
ISBN: 978-85-63687-40-1
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

• Produção Alimentícia
• Ambiente e Saúde
• Desenvolvimento
Educacional e Social
Apresenta as principais temáticas envolvidas na segurança dos ali- • Turismo, Hospitalidade e
mentos produzidos para coletividade como higiene pessoal, higiene Lazer
de equipamentos e higiene de alimentos. O assunto é abordado
de forma didática e diversificada, com riqueza de exemplos reais
e ilustrações para facilitar a compreensão. Foi concebido com uma
linguagem voltada ao público do ensino técnico e traz exercícios e
indicações de leitura que contribuem para a apreensão do conhecimento e para a reflexão.

Introdução à Panificação

Autora: Valeska Duarte da Silva Goularte
ISBN: 978-85-8409-077-8
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Eixos Tecnológicos

• Produção Alimentícia
• Turismo, Hospitalidade e
Lazer
A presente obra foi elaborada pensando na qualificação e apren- • Desenvolvimento
dizagem técnica para o eixo tecnológico de produção alimentícia, Educacional e Social
com o objetivo de introduzir conhecimentos básicos na área da pa- • Ambiente e Saúde
nificação.
Esse livro apresenta o mundo da panificação iniciando pelo estudo
da matéria-prima principal: o trigo e seus produtos, abordando a
história do trigo no mundo e no Brasil, tipos de trigo, curiosidades
e processo de moagem. Na sequência estuda as boas práticas de
fabricação. A partir disso, serão vistos os principais métodos de conservação de alimentos, farinha de trigo e seus tipos, crescimentos
e maturação de massas e ingredientes básicos e enriquecedores da
panificação. E, por fim, serão apresentadas as principais doenças
dos pães relacionadas à produção, às máquinas e equipamentos
para panificação e ao uso de farinhas mistas na panificação.
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Produção
Infraestrutura
Alimentícia

Autora: Patricia Chagas Araujo Canete
ISBN: 978-85-8409-017-4
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 80 páginas

Trata-se de um material didático para o curso de panificação, importante para profissionais que irão entrar no mercado de trabalho de
panificação ou para aqueles que buscam qualificação.
A obra apresenta um leque de informações sobre a história do pão,
diferentes ingredientes e suas origens, cadeia produtiva, utensílios,
equipamentos, fermentação, fichas técnicas, dicas, entre outras.
Todo conteúdo é abordado de forma ampla, utilizando informações
técnicas e científicas que servirão de ferramentas para a formação
de um profissional capaz de elaborar produtos de panificação,
realizando o preparo de massas, coberturas e recheios, de acordo
com as normas técnicas de segurança, higiene e saúde no trabalho.

• Produção Alimentícia
• Ambiente e Saúde
• Desenvolvimento
Educacional e Social
• Recurso Naturais
• Segurança
• Turismo, Hospitalidade e
Lazer

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

Eixos Tecnológicos

Padeiro

Eixos Tecnológicos

Composição Visual

Autor: Luiz Claudio Gonçalves Gomes
ISBN: 978-85-63687-33-3
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Produção Cultural e Design
• Produção Industrial

Eixos Tecnológicos

Costureiro

Autora: Andrea Meneghetti Zatta
ISBN: 978-85-8409-069-3
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 64 páginas

Esse livro conduzirá o estudante à aprendizagem da costura de forma
dinâmica e prática. Ao longo dos capítulos serão apresentados os passo a passos de como construir todas as partes de uma peça de roupa.
Noções sobre tecidos, ferramentas, máquinas, entretelas e todo
subsídio necessário para uma visão geral do que é a arte da costura
e tudo que a envolve são vistos ao longo da obra. Para auxiliar na
fixação dos conteúdos os alunos realizarão atividades práticas, terão
sugestões de bibliografias e dicas importantes.
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• Produção Cultural e Design
• Produção Industrial

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Elaborado para cobrir uma lacuna existente no âmbito da literatura
dos temas relacionados à composição visual e com isso atender aos
estudantes de artes visuais e design, além dos demais cursos de
formação profissional que se relacionam com essas áreas. O livro
apresenta os fundamentos da composição visual estabelecidos ao
longo da história da arte e das ciências, com base em leis naturais,
evolução técnica e princípios científicos, tornando-se, assim, uma
importante ferramenta para aqueles que estudam e se dedicam às
artes plásticas e aplicadas.

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Fundamentos do Design

Autor: Luiz Claudio Gonçalves Gomes
ISBN: 978-85-63687-84-5
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 224 páginas

Eixos Tecnológicos
• Produção Cultural e Design

Apresenta uma breve discussão sobre as origens do design, sua inclusão como atividade produtiva, seu desdobramento desde a sociedade
industrial até os dias atuais e sua incorporação nos projetos de web,
demonstrando sua longevidade e contemporaneidade no mundo do
trabalho. É dividido em três grandes blocos: origem, conceituação e
prática profissional. Desenvolvendo, assim, os principais conceitos
do design e apontando, por meio da fundamentação teórica e de
demonstrações práticas, os melhores passos a serem trilhados pelos
futuros profissionais.

Fundamentos do Processo Fotográfico

Eixos Tecnológicos

Autora: Lya Uba
ISBN: 978-85-63687-31-9

• Produção Cultural e Design
• Informação e Comunicação
• Militar
Elaborado para facilitar ao estudante o entendimento do conteúdo • Produção Industrial
abordado. A obra trata da história da fotografia; legislação; teoria
das cores; fotografia digital; câmeras; luz; filtros; estúdio fotográfico; tratamento de imagem e laboratório de revelação. Em todos
os capítulos há uma série de atividades práticas para que o aluno
aplique os conhecimentos estudados.
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Eixos Tecnológicos

Modelista

Autoras: Cecilia Chrystine Peixoto Alves e Márcia Qualio Baptista dos
Santos
ISBN: 978-85-8409-063-1
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

O mercado da moda ganha novos contornos com a globalização,
incentivando a indústria desse segmento à expansão e exigindo uma
produção cada vez maior e diferenciada.
A modelagem, portanto, é imprescindível no processo de criação de
uma roupa, sendo a parte do processo que interpretará um desenho,
calculará as medidas e produzirá moldes para confeccionar a peça
piloto. O livro aborda assuntos como a elaboração dos diagramas
das peças do vestuário feminino, para tecido plano e malha, que
permitirão construir diversos modelos de saia, blusa, vestido, calça,
short e lingerie básica. Além disso, trata da criação e da transferência
de pences em blusas, bem como da interpretação de mangas, decotes,
golas, acabamentos e das tabelas de graduação de moldes.
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• Produção Cultural e Design
• Informação e Comunicação
• Militar
• Produção Industrial

Autora: Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira
ISBN: 978-85-8409-081-5
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 88 páginas

Eixos Tecnológicos
• Produção Industrial
• Produção Cultural e Design

Esse livro destina-se, principalmente, aos estudantes do ensino
técnico em cursos relacionados à indústria petroquímica. A obra
possui uma linguagem simplificada que provoca a curiosidade dos
alunos-leitores sem perder de vista os conceitos e as explicações
relacionadas à indústria petroquímica.
A Introdução à petroquímica, como o próprio nome sugere, aborda os
temas que vão desde a história da evolução industrial brasileira até
os processos e as tecnologias envolvidos na produtividade do setor.
O livro contém oito capítulos que foram didaticamente divididos de
acordo com o aprofundamento do assunto e sua cadeia produtiva.

Eixos Tecnológicos

Petróleo e Gás

Autor: José Correia Torres Neto
ISBN: 978-85-8409-039-6
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

• Produção Industrial
• Controle e Processos
Industriais
Direcionado ao estudo do petróleo e gás, o livro destina-se aos • Infraestrutura
estudantes e profissionais que atuarão ou que já atuam na área • Militar
específica por meio de atividades direcionadas à Produção Industrial. • Recursos Naturais
Composto de dez capítulos que obedecem a uma sequência lógica
de conteúdo, o material, portanto, tem o objetivo de apresentar as
definições, o histórico, a utilização e os detalhamentos do petróleo
e do gás natural para o profissional da área técnica-tecnológica, a
fim de contribuir para que o aluno se transforme em um profissional
de qualidade em um dos mais importantes segmentos econômicos
do país.

Eixos Tecnológicos

Plásticos

Autores: Carmen Iara Walter Calcagno e Enio César Machado Fagundes
ISBN: 978-85-8409-078-5
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
Os plásticos são materiais amplamente utilizados na indústria de • Produção Alimentícia
fabricação de bens, com destaque para os segmentos automotivos, • Produção Cultura e Design
embalagens, construção civil, têxtil, eletrônicos, eletrodomésticos, • Produção Industrial
entre outros. O desenvolvimento de conhecimentos e competências
relacionados aos polímeros termoplásticos e seu processamento para
manufatura de produtos, constituem os principais objetivos desse
livro. Dividida em nove capítulos, essa obra se propõe a apresentar
conceitos e discuti-los no contexto da produção de materiais plásticos.
Para atingir esse objetivo, foram trabalhados temas como: fontes de
matérias-primas, propriedades de materiais, tipos de processamento
e processos de reciclagem.
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PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Introdução à Petroquímica

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Eixos Tecnológicos

Química Avançada

Autoras: Daniele Maria Alves Teixeira Sá e Renata Chastinet Braga
ISBN: 978-85-8409-035-8
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 200 páginas

Esse livro foi elaborado com o objetivo de auxiliar os alunos a compreender conceitos importantes de química e servir como ferramenta
de consulta. Os conteúdos trabalhados estão descritos com linguagem
clara e acessível. Além disso, utiliza exemplos do cotidiano com a
intenção de aproximar o estudo da química à realidade do aluno.
São abordados conceitos teóricos e práticos, os quais poderão ser
fixados e aprofundados por meio das atividades. As atividades
práticas podem ser feitas no laboratório, mas, caso a instituição de
ensino não disponha de laboratórios, existem atividades para serem
feitas em casa, com experimentos simples e de baixo custo. Cada
capítulo termina com uma conversa divertida entre as Moléculas de
Molecagem.

Tecnologia da Costura
Autora: Julyana Salette Biavatti
ISBN: 978-85-63687-81-4
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 200 páginas

• Produção Industrial
• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
• Infraestrutura
• Militar
• Produção Alimentícia
• Recursos Naturais

Eixos Tecnológicos
• Produção Industrial
• Produção Cultural e Design

RECURSOS NATURAIS

Desenvolvido com o objetivo de apresentar aos alunos de cursos
técnicos os materiais, equipamentos e processos aplicados na
indústria de confecção. São objeto de estudo o conhecimento das
máquinas de costura utilizadas, suas partes e equipamentos, as
determinações técnicas para pontos, costuras e a ficha técnica. Por
meio desse livro, o aluno compreenderá a diferença entre o processo
industrial e o artesanal, e entenderá os procedimentos adotados na
indústria de confecção, obtendo o conhecimento necessário para
a aplicação no mundo do trabalho, de acordo com a formação do
ensino técnico.

Eixos Tecnológicos

Agricultor Familiar
Autores: Diego Albino Martins, Adinor José Capellesso, Cherilo Dalbosco e
Patrícia Fernanda Schons
ISBN: 978-85-8409-023-5
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

Esse livro traz informações acerca do universo da agricultura familiar.
Busca-se, nessa edição, compreender a complexidade envolvida no
desenvolvimento da agricultura familiar, a partir de conhecimentos
básicos sobre solo e ambiente, passando pelos conhecimentos
relacionados aos cultivos de vegetais (frutas, hortaliças, grãos e
cereais). O material apresenta também as políticas públicas vinculadas
a esse setor e a forma de acessá-las. Além disso, trabalha a questão
da industrialização dessa produção em nível familiar e a gestão da
propriedade agrícola, como forma de habilitar o pequeno agricultor
a conduzir com êxito as atividades em sua propriedade.
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• Recursos Naturais
• Infraestrutura

Autora: Viviane Cristina Silva Lima
ISBN: 978-85-8409-034-1
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

Eixos Tecnológicos
• Recursos Naturais
• Infraestrutura

A finalidade da obra é (re)construir e implantar recursos didáticos inerentes à disciplina de construções e instalações rurais e zootécnicas.
Assim, no sentido de cumprir os objetivos propostos, a linguagem
acessível é voltada a atender às necessidades dos estudantes adotada
ao longo de todo o material.
A disciplina é contemplada pelo ramo da engenharia rural. No sentido
de dinamizar a leitura e aguçar a curiosidade foram inseridas seções
Hipertexto, Glossário, Saiba mais e Destaque.
No decorrer das unidades os estudantes serão capazes de identificar
e corrigir erros em projetos de construções e instalações; escolher
materiais alternativos que atendam ao orçamento do pecuarista;
planejar e projetar construção e realizar orçamentos. É importante
destacar que a cada unidade serão propostos exercícios, a fim de que
seja avaliada a apreensão dos conceitos propostos.

Eixos Tecnológicos

Cooperativismo
Autores: Luciana Demarchi e Érico da Silva Costa
ISBN: 978-85-63687-82-1
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 120 páginas

• Recursos Naturais
• Ambiente e Saúde
• Gestão e Negócios
Aborda de forma objetiva as técnicas e conhecimentos sobre o • Produção Cultural e Design
cooperativismo. São objetos de estudo a história do cooperativismo,
as sociedades cooperativas, a contabilidade, o fluxo de caixa, o
relacionamento interpessoal e a ética, bem como a sustentabilidade
e a economia solidária. São oferecidos elementos básicos essenciais
para o êxito dos trabalhos em uma cooperativa.

Ferramentas de Gestão para o Agronegócio
Autores: Tarcisio Miguel Teixeira e Narciso Américo Franzin
ISBN: 978-85-63687-74-6
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 232 páginas

O leitor encontrará uma abordagem sucinta de diversos assuntos
que perpassam o preparo profissional para o futuro e atual gestor
do Agronegócio. A obra aborda as características da produção agropecuária que interferem no mercado e uma relação das formas de
mercado, envolvendo os locais e o mercado mundial, aborda, ainda,
o marketing, o aumento da competitividade mundial e a sistemática
de produção. Também estão presentes estudos sobre custos de
produção, gestão de pessoas, implementação do sistema ISO 9000,
meio ambiente e, por fim, a produção em sistemas associativos e
cooperativos.
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Eixos Tecnológicos
• Recursos Naturais
• Produção Alimentícia

RECURSOS NATURAIS

Construções e Instalações Rurais e Zootécnicas

RECURSOS NATURAIS

Fundamentos da Piscicultura
Autores: Alexandre Benvindo de Sousa e Edgar de Alencar Teixeira
ISBN: 978-85-63687-86-9
1 ed. | 2014 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

Eixos Tecnológicos
• Recursos Naturais
• Militar
• Produção Alimentícia

Inserida no agronegócio encontra-se a piscicultura. Essa atividade
é especialmente importante para países em desenvolvimento, pois
contribui para a melhoria de qualidade de vida, para a segurança
alimentar, para a diminuição da pobreza e para a geração de recursos e renda. O objetivo desse livro é auxiliar o aluno de nível
médio em sua construção do saber técnico. Esse volume apresenta
10 capítulos, que vão desde aspectos biológicos dos peixes até as
tecnologias e sistemas de produção, manejo e gerenciamento, nos
quais os aspectos práticos e problemas mais comuns da rotina do
piscicultor são abordados de forma direta.

Introdução à Fruticultura
Autor: Heider Alves Franco
ISBN: 978-85-8409-071-6
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos
• Recursos Naturais

A obra tem por finalidade (re)construir, implantar e aperfeiçoar os
conhecimentos inerentes à disciplina de fruticultura, contemplada
pelo ramo da engenharia agronômica, que se destina a produção
e comercialização de frutas. Os assuntos abordados no livro foram
organizados de forma a facilitar a compreensão do estudante. Assim,
no sentido de cumprir os objetivos propostos, a linguagem acessível
é adotada ao longo de todo o material. Dessa forma, no sentido de
dinamizar a leitura e aguçar a curiosidade, foram inseridas seções
Você sabia, Glossário e Saiba mais.
O conteúdo foi dividido em 10 capítulos: introdução ao estudo da
fruticultura; produção de mudas; a cultura do pêssego; viticultura;
bananicultura; citricultura; cultura do abacaxizeiro; cultura da mangueira; cultura do mamoeiro e cultura do coqueiro.

Limnologia e Tratamento de Efluentes
Autores: Adilson Reidel, Anderson Coldebella e Bruno Estevão de Souza
ISBN: 978-85-63687-76-0
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

Eixos Tecnológicos

• Recursos Naturais
• Ambiente e Saúde
• Controle e Processos
Industriais
Trata do estudo da limnologia e tratamento de efluentes, temas que
• Infraestrutura
vêm se tornando extremamente importantes nas últimas décadas,
• Militar
uma vez que a água, tema de nossos estudos, está cada vez mais
escassa e é um dos bens mais valiosos de nosso planeta, tornando
imprescindíveis esses estudos. Serão abordados também o ciclo da
água, a interação entre os organismos e o meio aquático, a qualidade da água, o ciclo de nutrientes e o tratamento de efluentes,
entre outros, que permitirão compreender melhor a dinâmica dos
recursos hídricos e como preservá-los.
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Autor: Frederico Fonseca da Silva
ISBN: 978-85-63687-83-8
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Grande parte dos livros de irrigação apresentam quase que exclusivamente cálculos e modelagens, e não raro desprezam totalmente
questões que precedem essas importantes etapas numéricas, entre as
quais a quantidade de água disponível no meio desejado, a qualidade
dessa água, a eficiência do sistema adotado e a produção por volume
de água aplicada. O conceito adotado nesse livro é o de manejo de
águas ou, até mesmo, gestão de águas e traz muitas das questões
citadas anteriormente.

• Recursos Naturais
• Ambiente e Saúde
• Gestão e Negócios
• Infraestrutura
• Militar
• Produção Alimentícia
• Produção Cultural e Design
• Produção Industrial

Eixos Tecnológicos

Mecanização Agrícola
Autor: Nilton Nélio Cometti
ISBN: 978-85-63687-35-7
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas

• Recursos Naturais

Apresenta os elementos de mecanização agrícola necessários à
atividade do técnico, com uma abordagem prática e uma visão
humanística. A preocupação com a segurança, o bem-estar do trabalhador e a correta aplicação dos recursos naturais em função da
preservação do meio ambiente é uma constante, visando à atuação
profissional ética e moral para o benefício evolutivo da humanidade
o conteúdo é um misto de conhecimentos teóricos e práticos.

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Autores: Eloy Fassi Casagrande Junior e Libia Patrícia Peralta Agudelo
ISBN: 978-85-63687-45-6
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 152 páginas

Eixos Tecnológicos

• Recursos Naturais
• Ambiente e Saúde
• Desenvolvimento
Educacional e Social
Aborda com linguagem acessível, mas aprofundada, a importância
• Produção Cultural e Design
da visão ecológica para o entendimento da atual crise ambiental e
• Produção Industrial
conduz o leitor por uma revisão histórica sobre a discussão filosófica
• Segurança
e política acerca do tema. Explica como a educação ambiental é relevante para a adequada gestão dos recursos naturais e a formulação de políticas de conservação. Introduz o design e as tecnologias
limpas como alternativas de minimização dos impactos negativos
da produção industrial e fornece alternativas viáveis para a concretização de um desenvolvimento social, econômico e ambiental
mais sustentável.
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RECURSOS NATURAIS

Eixos Tecnológicos

Manejo de Águas

RECURSOS NATURAIS

Ovinocaprinocultura
Autora: Isis Lazzarini Foroni
ISBN: 978-85-8409-128-7
1 ed. | 2019 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm |104 páginas

A caprinocultura e a ovinocultura no Brasil e no mundo têm se
expandido a cada ano, e isso tem acontecido por muitos motivos, entre estes está o aumento da população mundial que, por
consequência, amplia a demanda por alimentos de origem animal,
além do aumento do preço de produtos substitutos, neste caso, daqueles de origem bovina, principalmente. Outro fato que favorece
a expansão destas culturas, envolve o surgimento de tecnologias
apropriadas para criação de caprinos e ovinos e a redução das terras agricultáveis, em função da preocupação crescente com o reflorestamento, incentivando, então, a criação de animais de menor
porte e ciclo de vida.

Eixos Tecnológicos
• Recursos Naturais
• Ambiente e Saúde
• Infraestrutura
• Militar

Eixos Tecnológicos

Solos
Autora: Elaine de Arruda Oliveira Coringa
ISBN: 978-85-63687-41-8
1 ed. | 2012 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 248 páginas

Desenvolvido com o objetivo de apresentar e discutir a importância
ambiental e tecnológica do solo e a sua caracterização, enfocando
sua composição e formação, as funções, os diferentes tipos de solos
existentes e as respectivas propriedades físicas, químicas e morfológicas que os diferenciam entre si, além de fornecer informações sobre questões ambientais envolvendo o uso e a conservação do solo.
Por meio desse livro, o aluno obterá uma visão geral do tema de
uma maneira simplificada, porém científica, com linguagem e conteúdos adequados às necessidades e aos anseios de aprendizagem
do público integrante dos cursos técnicos.

Técnicas de Cultivo: Crescimento e
Desenvolvimento do Vegetal
Autor: Frank Silvano Lagos
ISBN: 978-85-8409-024-2
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 128 páginas

Esse livro aborda de maneira sistematizada as principais técnicas
de cultivo, visando ao crescimento e ao desenvolvimento do vegetal. Na introdução, o fator planta é apresentado, levando-se em
consideração aspectos fisiológicos e respostas a fatores ambientais.
Na sequência, relata as técnicas de preparo e manejo de solos, descrevendo as principais operações e equipamentos envolvidos no
processo. Seguindo uma sequência lógica, o livro apresenta uma
descrição sobre fertilização e nutrição vegetal e relata as principais
técnicas de plantio e semeadura. Relaciona, também, aspectos referentes aos principais tratos culturais, manejo e controle de fatores
climáticos, medidas de prevenção e controle de pragas, doenças e
plantas invasoras e, ao final, faz uma descrição sobre a tecnologia
da irrigação agrícola. Escrito em uma linguagem simples, o livro
estimula a curiosidade e a vontade de aprender mais.
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Autores: José Roberto Rezende de Menezes, Andréa Martins de Lima
Antão, Janine Magaly Arruda Tavares e Ricardo Henrique de Lira Silva
ISBN: 978-85-8409-038-9
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 184 páginas

As atividades de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) têm o propósito de prevenir os trabalhadores das doenças ocupacionais e dos
acidentes do trabalho, minimizando danos humanos, ambientais e
materiais; devem, ainda, atender aos interesses das organizações,
controlando custos e promovendo regularidade de trabalho.
Esse livro foi elaborado com objetivo de disponibilizar conhecimento acadêmico e auxiliar profissionais a manter a integridade física
e psicológica da equipe de trabalho, incluindo combater riscos e
acidentes laborais. Os temas foram elaborados com base nas principais áreas de conhecimento da SST e a linguagem utilizada, embora
com rigor técnico-científico, é acessível ao estudante por meio de
glossários para os termos menos usuais ou específicos.

Segurança do Trabalho

Apresenta um enfoque prático da segurança do trabalho nos dias
atuais, bem como as definições básicas de legislação no contexto
empresarial do Brasil. Dessa forma, será objeto de estudo a legislação e a gestão de segurança no trabalho, as noções básicas das
principais normas, a gestão de saúde e segurança ocupacionais
aplicáveis à segurança e à medicina do trabalho.

Cerimonial e Protocolo
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Eixos Tecnológicos

Autores: Keyla Christina Almeida Portela e Alexandre José Schumacher
ISBN: 978-85-8409-027-3
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 136 páginas

O objetivo desse livro é servir de apoio profissional para aqueles que
estudam ou desempenham atividades relacionadas com eventos,
sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. Busca também
contribuir para o diagnóstico, planejamento e execução dos serviços
inerentes a essa atividade profissional, que é um nicho de mercado
para profissionais com conhecimento e experiência prática na condução da responsabilidade de desenvolver marcas, pessoas, produtos e
serviços por meio da exposição pública em eventos sociais.
Diante disso, ao longo dos dez capítulos que compõem a obra, serão
apresentadas diversas teorias para que alunos e profissionais que
trabalham com cerimonial e protocolo possam adquirir os conhecimentos necessários à sua formação e ao seu fazer profissional.
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Autor: Adriano Aurélio Ribeiro Barbosa
ISBN: 978-85-63687-21-0
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 112 páginas

Eixos Tecnológicos

SEGURANÇA

Saúde e Segurança do Trabalho

TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER

Fundamentos de Turismo

Eixos Tecnológicos

Autor: Diego Diniz Medroni
ISBN: 978-85-63687-69-2

• Turismo, Hospitalidade e
Lazer
• Desenvolvimento
Entender os fundamentos de turismo é muito importante e esse livro Educacional e Social
tem por objetivo trabalhar todos os aspectos fundamentais na formação de um bom profissional. A obra começa com uma leitura sobre
a história do turismo e seu desenvolvimento ao longo do tempo. A
partir do conhecimento histórico, é possível compreender os conceitos
básicos e as definições relacionadas ao turismo, além dos diversos
profissionais que desenvolvem essa atividade. Compreendendo o
meio em que se desenvolve o turismo, pode-se conhecer o principal
agente de produção da área: o profissional do turismo, que é aquele
capaz de estudar, planejar e desenvolver a atividade, seja de forma
comercial, vendendo produtos, destinos e serviços, seja planejando
a atividade como um todo.
1 ed. | 2013 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas

Habilidades Básicas de Cozinha

Autores: Nelson de Castro Neto e Thiago Henrique Lopes
ISBN: 978-85-63687-24-1
1 ed. | 2011 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 168 páginas

Traz conhecimento fundamental a todos os profissionais que estão
prestes a ingressar no mercado de trabalho.
Os primeiros capítulos apresentam o mundo da gastronomia por
meio de um breve histórico da alimentação e os postos de trabalho
existentes nas cozinhas profissionais e suas características, bem
como as possibilidades de atuação nesse universo. A partir daí são
apresentados os utensílios básicos utilizados nas produções gastronômicas e os equipamentos fundamentais e contemporâneos de
cocção, conservação e processamento, também são mostrados os
procedimentos para organização das atividades de cozinha.
A obra objetiva contribuir para a formação de um profissional de
cozinha capaz de transformar os alimentos com qualidade, produzindo sabor, textura e aroma de acordo com as técnicas de cocção
apresentadas.

Organização da Cozinha e da Matéria-Prima
Autores: Aline Sobreira Bezerra e Gitane Fuke
ISBN: 978-85-8409-067-9
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 96 páginas
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Mais do que uma simples coletânea de informações, trata-se de • Desenvolvimento
um livro didático completo sobre o tema. Os conhecimentos sobre Educacional e Social
o assunto são essenciais para qualquer profissional ou estudante • Produção Alimentícia
que esteja interessado em ingressar no mercado de alimentação,
independentemente da área ou função em que irá atuar.
Um dos diferenciais do livro é a preocupação dos autores com relação
à teoria, à prática e ao diálogo com o leitor, os quais são denotados
ao longo dos capítulos, por meio de propostas de atividades, leituras
e reflexões, o que torna mais fácil a compreensão sobre o tema.
Dessa maneira, o aluno poderá compreender o sentido e a importância das normas de organização e demais assuntos relacionados
a uma cozinha.
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Autor: Tommy Alves dos Santos
ISBN: 978-85-8409-031-0
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 160 páginas
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O objetivo principal do livro é inserir o estudante no universo dos
eventos e abordar a diversidade existente no cenário nacional, bem
como destacar de que forma esses acontecimentos fazem parte do
dia a dia de muitas pessoas e empresas.
Até alguns anos atrás a palavra “evento” remetia somente a festas e
diversão. Porém, atualmente, as empresas têm nos eventos ferramentas essenciais para divulgação e marketing e, inclusive, utilizam-se
deles para capacitar seus colaboradores e divulgar novos produtos
e, até mesmo, como forma de premiação, o que demonstra a importância de uma publicação voltada para esse público.

Eixos Tecnológicos
Organizador de Eventos
Autor: Wellington Cardoso Silva
ISBN: 978-85-8409-019-8
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 104 páginas

• Turismo, Hospitalidade e
Lazer

Esse livro apresenta os principais conhecimentos técnicos que um
indivíduo precisa ter para atuar profissionalmente como organizador
de eventos. É um apoio didático para quem pretende ensinar ou
aprender a organizar eventos respeitando as leis e as demais normas
convencionadas pela sociedade. Organizado em 8 capítulos, o estudo
começa com uma abordagem sobre os fundamentos da organização
de eventos e termina com uma oficina prática na qual os leitores têm a
oportunidade de participar do processo de organização de um evento
de baixa complexidade. A proposta principal é unir a teoria com a
prática, o que constitui um fator essencial no processo do ensino e
da aprendizagem do segmento de eventos.

Recepcionista em Meios de Hospedagem
Autor: Waldemar Madeira Magnavita Filho
ISBN: 978-85-8409-022-8
1 ed. | 2015 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 72 páginas

Não há dúvida de que a recepção é o ponto central de qualquer
hotel. É o ponto de chegada e de partida. É o que dá suporte às
necessidades do cliente, como o que lhe desagrada e também é o
local onde se agradece pelos bons serviços. Naturalmente isso faz
do setor um local ativo, dinâmico e, por vezes, sobrecarregado. E
a pessoa sobre a qual vão recair todos os tipos de solicitações é o
recepcionista. Portanto, a pergunta que o livro irá responder é: Como
preparar um trabalhador para essa atividade profissional de modo
que seu desempenho seja adequado e que seja reconhecido pelo
seu resultado Para isso, são apresentados vários tipos de posturas e
casos reais que ajudam a exemplificar os conceitos abordados. Cada
capítulo é acrescido de exercícios direcionados para a discussão dos
temas e construção de soluções individuais, para serem analisados
à luz da técnica e do cerimonial da atividade.

49

Eixos Tecnológicos
• Turismo, Hospitalidade e Lazer

TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER

Organização e Planejamento de Eventos

TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Eixos Tecnológicos

Salgadeiro
Autor: Dante Araujo Kassada
ISBN: 978-85-8409-073-0
1 ed. | 2016 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 72 páginas

• Turismo, Hospitalidade e Lazer

Em diversos países o setor gastronômico tem crescido exponencialmente, causando grande influência no setor de alimentação;
no Brasil, não é diferente. Pensando no crescimento contínuo desse
setor, foi elaborada essa obra com o objetivo de preparar profissionais especializados na produção de salgados. O livro apresenta os
conteúdos de forma didática e estruturada para levar os alunos a desenvolverem competências fundamentais para a prática profissional.

Eixos Tecnológicos

Módulo Básico

Organizadora: Jeanine Grivot
ISBN: 978-85-8409-082-2
1 ed. | 2018 | Colorido | Formato 20,5 x 27,5 cm | 608 páginas

Essa obra nasceu para atender às necessidades específicas de
professores e alunos da educação profissional. O livro, em seu
módulo básico, busca atender áreas fundamentais dos cursos
presentes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC. Para
isso propõe o estudo das disciplinas de Português instrumental,
Inglês instrumental e Matemática instrumental em seus fundamentos,
apresenta também Introdução à informática e finaliza com Atuação
profissional e Inclusão social e direitos humanos. O material
foi desenvolvido a partir de informações práticas, que permite o
entendimento dos conceitos de forma concreta, e com proposição
de atividades próximas a encontradas no dia a dia. Um livro
fundamental para todos os cursos técnicos.
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