
Livros disponíveis para doação (2 títulos por pessoa) 

Lista atualizada em 26/08/2019 

Artes e Arquitetura 

● A Metrópole Replicante: construindo um diálogo entre Metropolis e Blade Runner 

● Espaços residuais: análise dos dejetos como elementos culturais 

● Habitação Social em Juiz de Fora: debate e projetos 

● Passagens em Rede: a dinâmica das galerias comerciais e dos calçadões nos centros de Juiz de                

Fora e de Buenos Aires 

 

Ciências Biológicas e da Saúde 

● A (A)Praxia na Doença de Alzheimer 

● Atlas de diagnóstico por imaginologia das desordens  emporomandibulares 

●  Casa de Parto: experiências e vivências orientam um povo a pensar em saúde 

●  Contaminação de Solos: características e impactos 

● Controle de Qualidade na Farmácia de Manipulação 

● Da aparência à essência: o cuidado no cotidiano do portador do HIV  

● Glossário Briológico – Glossarium Polyglottum Bryologiae  

● Linguagem, afasia, (a)praxia: uma perspectiva neurolinguística 

● O Umbigo da Reforma Psiquiátrica: cidadania e avaliação de qualidade em saúde mental  

● Riscos Ambientais: análise e mapeamento em Minas Gerais 

● Temas Especiais em Pediatria: para o estudante de medicina e médicos com interesse em pediatria  

● Verdades Quase Desconhecidas 

 

Ciências da Religião 

● Escrituras de Deus e do Diabo: ensaios de religião, história e literatura 

 

Ciências Exatas 

● Ambiente Construído e sua sustentabilidade 

● Ensaio Fotográfico Lunar – 2ª edição 

 

 



Ciências Sociais 

● “Perdeu, Passa tudo!”: a voz do adolescente autor do ato infracional 

● Ciência na periferia: a luz síncrotron brasileira 

● Fabulação e Fantasia: o impacto da hipermídia no universo simbólico do leitor  

● Laços na diversidade: a Europa social e o Welfare em movimento (1992-2002)  

● Quem Explica o Brasil 

● Uma sociologia indignada: diálogos com Luiz Werneck Vianna 

 

Comunicação 

● A televisão em tempos de convergência 

● A Folkcomunicação no limiar do século XXI 

● Qualidade na TV pública portuguesa: análise dos programas do Canal 2 

 

Educação 

● Bullying: conhecer e intervir 

● EAD, cultura e produção de subjetividade 

● Educação e Qualidade: sistemas educacionais em construção  

● Educação escolar no Século XXI 

● Entre composições: formação, corpo e educação 

● Formação Continuada de Professores: contribuições para o debate 

● Interfaces das Africanidades em Educação nas Minas Gerais 

● Que universidade? Interrogações sobre os caminhos da universidade em Portugal e no Brasil  

● Tempos: movimentos experienciados 

 

Filosofia 

● A lógica de diagramas de Charles Sanders Peirce: implicações em ciência cognitiva, lógica e              

semiótica 

 

História 

● “Viva o povo de Juiz de Fora!”: eleições e estratégias discursivas na Primeira República brasileira 

● Centro Industrial de Juiz de Fora: empreendedorismo e industrialização 

● Empresas e Grupos Empresariais: atores sociais em transformação 



 
● Era Outra História: política social do governo Itamar Franco 1992-1994  

● Guerra e Fiscalidade na Ibero-América colonial (séculos XVII-XIX)  

● Trabalho, Proteção e Direitos: o Brasil além da Era Vargas 

 

Letras 

● Discutir o regional: Gilberto Freyre e José Carlos Mariátegui: literatura e pensamento (1920/1930) 

● Geografias de Exílio 

● Imaginação de uma biografia literária: os acervos de Murilo Mendes e Crônicas Mundanas e outras               

crônicas 

● Literatura em Perspectiva 

● Manual de Morfologia do Português 

 

Psicologia 

● A Face Oculta do Amor: a tragédia à luz da psicanálise Atualizações em Psicologia Social e                

Desenvolvimento Humano História e Filosofia da Psicologia: perspectivas contemporâneas 

● O projeto de uma psicologia científica em Wilhelm Wundt: uma nova interpretação 

 

Serviço Social 

● Para Construir Espaços Solidários: uma metodologia de trabalho com jovens 

● Sistema Único de Assistência Social, Organizações da Sociedade Civil e Serviço Social: uma análise              

da realidade de Juiz de Fora – 2ª edição 


