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Todos os livros da Bibliografia Universitária 
Pearson (BUP) mostrados neste catálogo 
estão disponíveis:

na Biblioteca Virtual Universitária.

em formato de aulas digitais�
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Mais de 250 instituições parceiras e  2,5 milhões de usuários ativos

A Biblioteca Virtual Universitária (BVU) é uma iniciativa 
pioneira de acervo de livros digital composto por milhares 
de títulos, que abordam mais de 40 áreas do conhecimento, tais 
como: administração, marketing, engenharia, direito, letras, 
economia, computação, educação, medicina, enfermagem, 
psiquiatria, gastronomia, turismo e outras. 

Por meio de uma plataforma intuitiva e ágil, os usuários da 
BVU acessam títulos de 17 editoras parceiras: Pearson, Manole, 
Contexto, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, 
Scipione, Companhia das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, 
Aleph, Lexikon, Callis, Summus e Interciência.

REFERÊNCIA
A Biblioteca Virtual é reconhecida pelo MEC como 

acervo de livros digitais, que pode substituir até 
100% da bibliogra�a complementar. 

ECONOMIA
Desconto diferenciado na compra de livros 

para o acervo da biblioteca física.

MOBILIDADE E PRATICIDADE
Pode ser acessada por computadores, tablets 

e smartphones, de qualquer
lugar e a qualquer hora do dia.

INTEGRAÇÃO
Permite catalogação com MARC 21 integrável 

com outros acervos da biblioteca,
facilitando a busca dos usuários.

ACERVO
Atualização permanente de títulos.

RECURSOS INTERATIVOS
Busca avançada, ferramenta de 

anotações, seleção de livros favoritos, 
impressão de páginas, download de 
conteúdo, ferramenta para destacar 

trechos do conteúdo, entre outros.

ACESSIBILIDADE
Pode ser integrada a softwares de 

acessibilidade, que disponibilizam o 
acervo a de�cientes visuais.

SEGURANÇA
Proteção do conteúdo contra
cópias ou replicações ilegais.

Saiba mais em:
www.bvirtual.com.br
Para receber uma proposta de assinatura, ou acesso gratuito 
por 30 dias, envie um e-mail para: contato@bvirtual.com.br 
ou ligue para (11) 2178-8661 | (11) 98893-0677.

Os e-books podem ser adquiridos por meio do site:
loja.pearson.com.br

A Pearson, em sua missão de mudar a vida das 
pessoas por meio da educação, está sempre 
desenvolvendo conteúdo didático de qualidade. 
É nessa busca contínua por inovação 
educacional que lançamos os e-books Pearson, 
que oferecem diversas funcionalidades que 
auxiliam o professor e o aluno no processo de 
ensino-aprendizagem.

Composto por milhares de títulos consagrados, o catálogo de ensino superior 
da Pearson já pode ser adquirido em formato eletrônico. 

São centenas de títulos nacionais e internacionais disponíveis para acesso 
pela plataforma digital Vital Source, que conta com uma série de recursos de 
personalização e apoio para os usuários: 

Acesso por meio de computadores, tablets e smartphones, on-line e o�-line

Ferramenta de anotações eletrônicas 

Índice remissivo 

Marcadores de texto

Ferramentas de busca e pesquisa de termos

Transferência de citações conforme normas da ABNT

E muito mais!

Hiperlinks com seções e �guras do livro

Para compras institucionais, entre em
contato pelo e-mail solutions.br@pearson.com

ou pelo telefone (11) 2178-8661
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Plano de aula, vídeos, áudio-aula, 
glossário interativo, game, 
entrevistas com executivos, 
exercícios, pré-testes, pós-testes, 
acesso ao e-book Administração 
de Marketing, de Kotler e Keller.

Plano de aula, exercícios em diferentes 
formatos, gaps, animações, exercícios 
modelo ENADE, glossário iInterativo, 
casos clínicos com exercícios, acesso 
aos e-books Fisiologia, de Stan�eld e 
Anatomia, de Marieb.

Aprendizagem adaptativa, plano de aula, atividades por 
objetivo, visualização de exemplos, ajude-me como, pergunta 
ao professor, assistência tutorial em vídeo, animações interativas, 
dicas de tarefas personalizadas, comentário imediato e 
pontuação automatizada, modo de avaliação, link de acesso 
aos e-books Pré-Cálculo, de Demana e Cálculo, de Thomas.

MyHealthLab MyMathLabMyMarketingLab

MyLabs também oferece suporte técnico e 
pedagógico, formação de professores e tutores e 

licenças para acesso on-line por aluno.

APRENDIZADO ÚNICO, COMO VOCÊ.
Saiba como ir além do livro.

Melhoria no aprendizado

Avaliação 

Aprendizagem adaptativa

Aumentar a experiência na prática

Nivelamento   

Retenção de aluno  

CÁLCULO
volume 1

GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR E JOEL HASS

12a

edição

GE BB. TTHHOOMAMASS
WEIWEIRR E  E JJOOOOEEL L HHASASASASSS

CÁCÁ

GEORG
MAURICE D. WEI

GEORG
MMAAURURIICCE E DD. WEIWEI

Química

Biologia

O Virtual Lab Biologia proporciona experimentos virtuais de sistemática, 
ecologia, microscopia e genética. O software conta com a simulação de 
equipamentos científicos que propiciam avaliações muito precisas e rebuscadas, 
como um microscópio eletrônico de varredura (MEV) ou um sequenciador de 
genomas. Vem acompanhado de um manual de atividades que orientam a 
realização de investigações em atividades de cunho prático. Com esse lab, o 
aluno terá a oportunidade de solucionar problemas específicos que fazem 
parte do cotidiano de variados especialistas do campo biomédico. 

O Virtual Lab Química proporciona 
simulações de análise qualitativa inorgânica, 
experiências fundamentais envolvendo 
química quântica, propriedades dos gases, 
titulação e calorimetria.

Química
Orgânica

O Virtual Lab de Quimica Orgânica possibilita a experiência 
de sintetizar produtos; desenvolver misturas de reação e 
realizar extrações; usar ressonância magnética nuclear 
(RMN), espectroscopia de infravermelho (IR) e cromatografia 
em cama delgada (CC) como ferramentas analíticas; e 
purificar produtos por destilação ou recristalização.

Consulte seu representante de vendas Pearson e inclua este mundo de possibilidades em sua instituição!

Tenha em sua instituição laboratórios virtuais e ofereça aos alunos a possibilidade de 
realizar os experimentos de grandes cientistas. Tudo isso com manuais contendo roteiros 
de experimento e suporte pedagógico para implementar o software no processo de ensino 
do curso. Os Virtual Labs disponíveis são: Biologia, Física, Química e Química Orgânica.

Física
O Virtual Lab Física propicia simulações de 
mecânica, dos movimentos celestes, das 
propriedades dos gases, dos circuitos elétricos, 
de calorimetria, das propriedades sobre 
densidades, de quântica e de óptica.
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B e n e f í c i o s
Novas disciplinas são incluídas no portfólio regularmente

São 14 cursos de graduação, contemplando disciplinas 
transversais como Ética, Filoso�a, Sociologia, Metodologia 
Cientí�ca, entre outras.

Baixo custo por aluno. 
Pacote completo. 
Conteúdo estruturado para cursos 100% 
a distância e semipresenciais. 
Customização de layout. 
Material desenvolvido por 
professores-doutores renomados. 
Suporte técnico. 
Contratação individual de disciplinas. 
Direitos autorais inclusos no produto.

Instituição 

Plano de aula. 
Manual do professor. 
Material complementar. 
12 propostas de discussão para fóruns 
por disciplina. 
Estrutura de conteúdo flexível e 
customizada.

Professor

Material interativo. 
Exercícios com feedback automático. 
Manual de como estudar a distância. 
Material desenvolvido por 
professores-doutores renomados.

Aluno

L a n ç a m e n t o s  2 0 1 6

Atualmente temos seis cursos de graduação completos:
Gestão da qualidade
Gestão de marketing
Gestão de RH 
Gestão �nanceira
Gestão logística 
Processos gerenciais

Até 2017 temos previstos os seguintes cursos completos:
Administração 
Análise e desenvolvimento de sistemas 
Ciências contábeis • Engenharia civil 
Engenharia de produção 
Letras 
Nutrição
Pedagogia

200+ Disciplinas
14 Cursosem

As Disciplinas Pearson são 
materiais digitais desenvolvidos 
para atender às disciplinas de 
ensino superior nas mais diversas 
áreas. Apresentam conteúdo 
personalizado e compatível aos 
cursos a distância (100%) e semi 
presenciais (20% a distância). Além 
de seguirem as especificações do 
MEC, são soluções para 
credenciamento de cursos.

Aulas digitais, com ilustrações e animações, dividida por 
temas (objetos de aprendizagem) em 4 unidades. 

Material para o professor com planos de aula, orientações e 
material complementar. 

Treinamento e suporte técnico para gestão das suas turmas.

Sua instituição pode customizar o conteúdo, inserindo 
vídeos e materiais próprios.

O que CONTÊM as Disciplinas

Para saber mais, acesse nosso hotsite 
 e solicite também sua senha cortesia: 

www.disciplinaspearson.com.br 

Uma solução completa para você ter mais
do que alunos: ter a con�ança deles.
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Concisão: desenvolvido em parceria com renomados professores 
e autores, o conteúdo da Bibliogra�a Universitária Pearson 
apresenta, de maneira clara, os principais aspectos e conceitos 
relacionados aos temas dos livros. Trata-se de uma abordagem 
direta, que apresenta os conceitos fundamentais das disciplinas 
amparados por diversos exemplos e discussões para re�exão.

Simplicidade: a estrutura dialógica dos textos orienta a leitura e 
facilita a compreensão dos assuntos abordados, guiando o aluno 
em seus estudos. Em vez de apenas fazer uma apresentação 
estática dos tópicos, os textos conversam com os alunos, 
convidando-os a relacionar os aspectos teóricos de cada assunto 
à aplicação prática de seu próprio cotidiano.

O que é a  Bibliogra�a Universitária Pearson? CONHEÇA MAIS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS LIVROS:

Panorama: aprofunda os tópicos abordados no capítulo ao mostrar como eles 
funcionam na prática, promovendo re�exões.

Hipertextos: distribuídos por todos os capítulos, os hipertextos dividem-se em 
Saiba mais, Exemplo, Fique atento e Link, e permitem ao aluno ir além em suas 
pesquisas, oferecendo-lhe diversas possibilidades de aprofundamento. 

O objetivo principal é:

A diagramação e a linguagem dialógica do texto contribuem para que o 
estudante registre ideias e faça anotações, interagindo com o conteúdo.

A Bibliogra�a Universitária Pearson está pronta para atender
cursos de graduação, tanto presenciais como a distância,

nas quantidades ideais para a sua instituição. 

Entre em contato conosco e seja mais um parceiro de sucesso!
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
OrganizadorGuilherme Shiraishi
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ADMINISTRAÇÃO 
DE MARKETING
Organizador Guilherme Shiraishi

ISBN 978-85-64574-49-6

9788564574496
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
  Evandir Megliorini
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
   Evandir Megliorini

ISBN 978-85-64574-43-4

9788564574434
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS
OrganizadorÁlvaro Pequeno
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ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS
Organizador Álvaro Pequeno

ISBN 978-85-64574-12-0
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Administração 
financeira

Evandir Megliorini

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-43-4
112 páginas

Administração de 
marketing

Organizador
Guilherme Shiraishi

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-49-6
200 páginas

Administração de 
recursos humanos

Organizador
Álvaro Pequeno

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-12-0
176 páginas

Sumário:
Unidade 1: Conhecendo e planejando o RH
Unidade 2: Recrutando e selecionando pessoas
Unidade 3:  Administração de pessoas, de car-

gos e salários
Unidade 4: Avaliando o RH

Sumário:
Unidade 1:  Introdução à administração fi nan-

ceira
Unidade 2: Estrutura e custo de capital
Unidade 3:  Decisões de investimento de longo 

prazo
Unidade 4:  Decisões sobre capital de giro (curto 

prazo)

Sumário:
Unidade 1: Administração de marketing
Unidade 2:  Comportamento do mercado, con-

corrência e segmentação
Unidade 3: Tomada das decisões em marketing
Unidade 4:  Administração e entrega de progra-

mas de marketing

Sumário:
Unidade 1: Gestão de vendas e marketing
Unidade 2: Administração de vendas
Unidade 3: Criando valor
Unidade 4: O cliente

Administração de 
vendas

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1696-2
128 páginas

Análise de crédito e 
risco

Organizador
Carlos Arai

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1650-4
168 páginas

Sumário:
Unidade 1: Cenário da administração de materiais
Unidade 2:  Recursos gerenciais no processo de 

suprimento dos materiais
Unidade 3: Planejamento e controle de estoques
Unidade 4:  Elementos na distribuição física dos 

materiais

Sumário:
Unidade 1:  Macroeconomia: os conceitos de 

política monetária, moeda e banco 
central

Unidade 2:  Conhecendo as atividades do siste-
ma fi nanceiro

Unidade 3:  Crédito, análise de crédito e seus 
riscos

Unidade 4:  Informação, limite, controle e quali-
dade de crédito 

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Análise de crédito e risco, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como macroeconomia, sistema financeiro e análise de crédito 
que, dependendo da abordagem, podem parecer complicados 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ANÁLISE DE CRÉDITO E 
RISCO
Organizador Carlos Arai
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ANÁLISE DE CRÉDITO E 
RISCO
Organizador Carlos Arai

ISBN 978-85-430-1650-4

9788543016504

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Administração de vendas, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como administração, gestão e marketing de vendas são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ADMINISTRAÇÃO  
DE VENDAS
Organizador Cleyton Izidoro
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ADMINISTRAÇÃO  
DE VENDAS
Organizador Cleyton Izidoro

ISBN 978-85-430-1696-2

9788543016962
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Administração de 
materiais

Organizadora
Eliacy Cavalcanti Lélis

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1695-5
192 páginas

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Administração de materiais, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como administração, planejamento, controle e distribuição 
de estoque são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ADMINISTRAÇÃO  
DE MATERIAIS
Organizadora Eliacy Cavalcanti Lélis
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ADMINISTRAÇÃO  
DE MATERIAIS
Organizadora Eliacy Cavalcanti Lélis

ISBN 978-85-430-1695-5

9788543016955
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Sumário:
Unidade 1: Auditorias
Unidade 2:  O processo de certifi cação de siste-

ma de gestão e as auditorias
Unidade 3: Documentação
Unidade 4: A formação do profi ssional

Sumário:
Unidade 1:  Princípios da auditoria e da perícia 

contábil
Unidade 2: Controle interno e papéis de trabalho
Unidade 3:  Trabalhos, parecer e relatórios de 

auditoria
Unidade 4: Os tipos de perícia e seus profi ssionais

Auditoria e perícia 
contábil trabalhista

Organizador
Érico Eleuterio da Luz

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1653-5
128 páginas

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Auditoria e perícia contábil trabalhista, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como controle interno, parecer, relatórios e tipos 
de perícia que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

AUDITORIA E PERÍCIA 
CONTÁBIL TRABALHISTA
Organizador Érico Eleuterio da Luz
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AUDITORIA E PERÍCIA 
CONTÁBIL TRABALHISTA
Organizador Érico Eleuterio da Luz

ISBN 978-85-430-1653-5

9788543016535

Humanas
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Sumário:
Unidade 1: Conceituando arte
Unidade 2: Arte e educação
Unidade 3:  O processo didático e as múltiplas 

dimensões da arte
Unidade 4:  Conteúdos de arte e procedimentos 

didáticos

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ARTE E EDUCAÇÃO
OrganizadoraHumberta Porto
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ARTE E EDUCAÇÃO
Organizadora Humberta Porto

ISBN 978-85-430-0971-1

9788543009711

Humanas
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Arte e educação

Organizadora
Humberta Porto

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0971-1
152 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Introdução ao pensamento antro-

pológico
Unidade 2: O homem e a cultura
Unidade 3:  A antropologia francesa e o sur-

gimento de novas perspectivas 
antropológicas

Unidade 4: Antropologia no Brasil

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ANTROPOLOGIA 
SOCIAL E CULTURAL
OrganizadoraTathiana Chicarino
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ANTROPOLOGIA 
SOCIAL E CULTURAL
Organizadora Tathiana Chicarino

ISBN 978-85-8143-991-4

9788581439914
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Antropologia social e 
cultural

Organizadora
Tathiana Chicarino

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-8143-991-4
216 páginas

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Auditoria de sistema de gestão integrada, isso não é dife-
rente. Nele, tópicos como auditoria, certificação de sistema 
de gestão e documentação que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

AUDITORIA DE SISTEMA  
DE GESTÃO INTEGRADA
Organizador Afonso Cardoso
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AUDITORIA DE SISTEMA  
DE GESTÃO INTEGRADA
Organizador Afonso Cardoso

ISBN 978-85-430-1652-8

9788543016528
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Auditoria de sistema 
de gestão integrada

Organizador
Afonso Cardoso

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1652-8
128 páginas

Sumário:
Unidade 1: Homem, cultura e sociedade
Unidade 2: Sociologia e antropologia
Unidade 3: Sociologia da educação
Unidade 4:  A educação diante das desigualda-

des e diferenças

Aspectos 
socioantropológicos

Organizadora
Cláudia Stippe

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0493-8
144 páginas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ASPECTOS 
SOCIOANTROPOLÓGICOS
OrganizadoraCláudia Stippe
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ASPECTOS 
SOCIOANTROPOLÓGICOS
Organizadora Cláudia Stippe

ISBN 978-85-430-0493-8

9788543004938
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Sumário:
Unidade 1: Introdução à pesquisa de marketing
Unidade 2:  Sistema de Informação de Marke-

ting (SIM)
Unidade 3:  Pesquisa exploratória – pesquisa 

qualitativa
Unidade 4:  Levantamento de informações e 

análise dos dados

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Análise e pesquisa de mercado, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como pesquisa exploratória, pesquisa qualitativa e aná-
lise de dados que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ANÁLISE E PESQUISA  
DE MERCADO
Organizador Cleyton Izidoro

O
r

ga
n

iza
do

r
 Cleyto

n
 Izido

r
o

A
N

Á
LISE E PESQ

U
ISA

 D
E M

ER
CA

D
O

ANÁLISE E PESQUISA  
DE MERCADO
Organizador Cleyton Izidoro

ISBN 978-85-430-1651-1

9788543016511

Humanas
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Análise e pesquisa de 
mercado

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1651-1
176 páginas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM
Thelma de Carvalho Guimarães
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COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM
 Thelma de Carvalho Guimarães

ISBN 978-85-64574-47-2
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CAPITALISMO E QUESTÃO SOCIAL
OrganizadorValdeir Oliveira
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CAPITALISMO E 
QUESTÃO SOCIAL
Organizador Valdeir Oliveira

ISBN 978-85-430-0978-0

9788543009780
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Avaliação, isso não é diferente. Nele, tópicos como contexto 
escolar e sistema de avaliação são apresentados de um ponto 
de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam 
na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

AVALIAÇÃO
Organizadora Claudiane Reis da Paixão
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AVALIAÇÃO
Organizadora Claudiane Reis da Paixão

ISBN 978-85-430-1697-9
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL
OrganizadoraLeticia F. Menegon
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COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL
Organizadora Leticia F. Menegon

ISBN 978-85-64575-58-9

9788564575589

Humanas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado, 
isso não é diferente. Nele, tópicos como valor para o cliente e 
pesquisa de mercado  que, dependendo da abordagem, podem 
parecer complicados são apresentados de um ponto de vista 
inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na prá-
tica, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR E PESQUISA 
DE MERCADO
Organizador Cristiano Foggetti
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COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR E PESQUISA 
DE MERCADO
Organizador Cristiano Foggetti

ISBN 978-85-430-1678-8

9788543016788

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Avaliação de desempenho de empresas Baseados na premissa 
de que o ensino atual exige um processo flexível de constru-
ção do saber, os livros que compõem a Bibliografia Universitária 
Pearson são concisos sem serem rasos e simples sem serem 
simplistas. Para tanto, eles apresentam os principais concei-
tos dos temas propostos em uma estrutura didática única, com 
linguagem dialógica, diagramação diferenciada e hipertextos, 
entre outros elementos

Em Avaliação de desempenho de empresas, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como avaliação de empresas, custo de oportuni-
dade e riscos que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DE EMPRESAS
Organizador Cleyton Izidoro
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EMPRESAS
Organizador Cleyton Izidoro
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Bibliografia Universitária Pearson

Comunicação e 
linguagem

Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-47-2
200 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Noções básicas de comunicação e 

linguagem
Unidade 2:  O que é gramática e o que precisa-

mos saber sobre ela
Unidade 3: Práticas de leitura
Unidade 4:  Práticas de redação e 

comunicação oral

Sumário:
Unidade 1:  Introdução ao comportamento 

organizacional
Unidade 2: O indivíduo na organização
Unidade 3: Grupos nas organizações
Unidade 4: O sistema organizacional

Comportamento 
organizacional

Organizador
Leticia F. Menegon

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-58-9
136 páginas

Comportamento 
do consumidor e 
pesquisa de mercado

Organizador
Cristiano Foggetti

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1678-8
160 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Tendências mercadológicas no com-

portamento do consumidor
Unidade 2: Criando valor para o cliente
Unidade 3:  O processo de decisão de compra 

do consumidor
Unidade 4:  Pesquisa de mercado: processos e 

práticas

Sumário:
Unidade 1: Capitalismo e divisão social
Unidade 2: O desenvolvimento do capitalismo
Unidade 3: Questão social e contemporaneidade
Unidade 4: Globalização e lutas de classes

Capitalismo e 
questão social

Organizador
Valdeir Oliveira

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0978-0
114 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Conceitos essenciais sobre avalia-

ção de empresas
Unidade 2:  Fatores que infl uenciam na avalia-

ção de empresas
Unidade 3: Custo de oportunidade e riscos
Unidade 4: Métodos de avaliação de empresas

Avaliação de 
desempenho de 
empresas

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1654-2
144 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Conceitos, concepções e fi nalidades 

no contexto escolar
Unidade 2:  Sistema de avaliação inserido nos 

processos de ensino e aprendiza-
gem escolar

Unidade 3:  Análise das competências e proces-
so de avaliação educacional

Unidade 4:  Práticas de avaliação: Educação 
Infantil e Ensino Fundamental

Avaliação

Organizadora
Claudiane Reis da 
Paixão

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1697-9
128 páginas
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Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CORRENTES MODERNAS DE 
FILOSOFIA
OrganizadorJosé Ferraz Neto
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CORRENTES MODERNAS DE 
FILOSOFIA
Organizador José Ferraz Neto
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA
derbal Müller
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 Aderbal Müller
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CONTABILIDADE
OrganizadorAntônio Sebastião dos Santos
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Consultoria empresarial, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como mercado, práticas e processos em consultoria e gestão de 
clientes são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL
Organizador Ovanildo Gonçalves de Souza
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CONSULTORIA 
EMPRESARIAL
Organizador Ovanildo Gonçalves de Souza

ISBN 978-85-430-1698-6

9788543016986
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Contabilidade de custos, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como contabilidade, custeio de produtos e formação de preços 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

CONTABILIDADE DE CUSTOS
Organizador Cleyton Izidoro
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Organizador Cleyton Izidoro
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Contabilidade intermediária, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como fluxo de caixa, Demonstração do Valor Adicionado 
e Demonstração de Lucros ou Prejuízos são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

CONTABILIDADE 
INTERMEDIÁRIA
Organizador Samir Bazzi
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CONTABILIDADE 
INTERMEDIÁRIA
Organizador Samir Bazzi
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Contabilidade de 
custos

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1699-3
128 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Fundamentos da consultoria em-

presarial
Unidade 2: O mercado da consultoria
Unidade 3: Práticas e processos em consultoria
Unidade 4: Gestão e captação de clientes

Consultoria 
empresarial

Organizador
Ovanildo Gonçalves 
de Souza

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1698-6
152 páginas

Contabilidade

Antônio Sebastião 
dos Santos

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0496-9
192 páginas

Sumário:
Unidade 1: A contabilidade
Unidade 2: Técnicas contábeis
Unidade 3: Fatos contábeis
Unidade 4:  Contabilidade de custos e sistemas 

de custeio

Sumário:
Unidade 1: Introdução à contabilidade de custos
Unidade 2: Custeio de produtos
Unidade 3:  Informações de custos para tomada 

de decisão
Unidade 4:  Formação de preço e custo em 

empresas não industriais

Correntes modernas 
de filosofia

Organizador
José Ferraz Neto

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0943-8
152 páginas

Sumário:
Unidade 1: A fi losofi a moderna
Unidade 2: Empirismo
Unidade 3: Temas da política moderna
Unidade 4: Temas da fi losofi a moderna

Sumário:
Unidade 1:  Conceitos relacionados à 

contabilidade
Unidade 2: Ativos e passivos
Unidade 3: Resultados
Unidade 4: Avaliação de contas

Contabilidade 
introdutória

Aderbal Müller

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-46-5
128 páginas

Contabilidade 
intermediária

Organizador
Samir Bazzi

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1700-6
136 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Unidade 2: Demonstração do Valor Adicionado
Unidade 3:  Demonstração de Lucros ou Pre-

juízos Acumulados e Demonstra-
ção das Mutações do Patrimônio 
Líquido

Unidade 4: Reorganização societária
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

DIREITO EMPRESARIAL
George Niaradi
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

DIDÁTICA I
OrganizadoraJosilda Maria Belther
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Organizadora Josilda Maria Belther
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Divisão e modelagem de cargos, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como cargos e salários nas organizações que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

DIVISÃO E MODELAGEM DE 
CARGOS
Organizador Airton Vieira de Almeida
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DIVISÃO E MODELAGEM DE 
CARGOS
Organizador Airton Vieira de Almeida
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9788543016566
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Direito trabalhista e previdenciário, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como direito do trabalho, direito coletivo e direito 
previdenciário que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

DIREITO TRABALHISTA  
E PREVIDENCIÁRIO
Organizador Ricardo Bernd Glasenapp
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DIREITO TRABALHISTA  
E PREVIDENCIÁRIO
Organizador Ricardo Bernd Glasenapp

ISBN 978-85-430-1681-8

9788543016818
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Direito previdenciário, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como seguridade social e legislação previdenciária que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Organizador Ricardo Bernd Glasenapp
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Organizador Ricardo Bernd Glasenapp

ISBN 978-85-430-1655-9

9788543016559

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Didática II, isso não é diferente. Nele, tópicos como didá-
tica, processo de ensino-aprendizagem e ação do professor em 
sala de aula que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

DIDÁTICA II
Organizadora Eliza Márcia Oliveira Lippe
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DIDÁTICA II
Organizadora Eliza Márcia Oliveira Lippe
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Bibliografia Universitária Pearson

Divisão e modelagem 
de cargos

Organizador
Airton Vieira 
de Almeida

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1656-6
152 páginas

Direito trabalhista e 
previdenciário

Organizador
Ricardo Bernd 
Glasenapp

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1681-8
152 páginas

Direito previdenciário

Organizador
Ricardo Bernd 
Glasenapp

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1655-9
184 páginas

Direito empresarial

George Niaradi

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-45-8
144 páginas

Didática II

Organizadora
Eliza Márcia Oliveira 
Lippe

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1680-1
184 páginas

Didática I

Organizadora
Josilda Maria Belther

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0985-8
184 páginas

Sumário:
Unidade 1: Cargos nas organizações
Unidade 2:  A importância e as características 

dos cargos
Unidade 3: O processo de avaliação de cargos
Unidade 4:  Considerações sobre cargos e 

salários

Sumário:
Unidade 1: Fundamentos do Direito do Trabalho
Unidade 2: Contrato de trabalho e normas de 
tutela do trabalho
Unidade 3: Direito Coletivo do Trabalho
Unidade 4: Direito Previdenciário

Sumário:
Unidade 1:  O direito previdenciário e a seguri-

dade social
Unidade 2:  Custeios e benefícios da seguridade 

social
Unidade 3:  Normas de custeio da seguridade 

social e outros temas
Unidade 4:  Legislação previdenciária e mudan-

ças na seguridade social

Sumário:
Unidade 1:  O direito civil e o novo direito em-

presarial
Unidade 2:  Direito tributário aplicado à pessoa 

jurídica
Unidade 3: Direito penal econômico
Unidade 4: Direito internacional

Sumário:
Unidade 1:  Didática: historicização e sua con-

textualização da prática pedagógica
Unidade 2:  Extra, extra: o que acontece na sala 

dos professores e na diretoria!
Unidade 3: Conteúdos para a aprendizagem
Unidade 4: Como agir na sala de aula

Sumário:
Unidade 1: Educação e didática 
Unidade 2:  Teorias pedagógicas, cultura da 

escola e legislação educacional
Unidade 3:  Objetivos de ensino e a seleção dos 

conteúdos escolares
Unidade 4: Aprendizagem dos conteúdos
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Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ECONOMIA E POLÍTICA
OrganizadorCleyton Izidoro
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ECONOMIA E POLÍTICA
Organizador Cleyton Izidoro
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ECONOMIA E GESTÃO
esAdalberto Oliveira e Judas Tadeu Grassi Mendes
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Educação das relações Étnico-Raciais, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como prática docente, sala de aula e a práxis 
pedagógica são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS
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Educação das 
relações étnico-
-raciais

Organizadora
Tathiana Chicarino

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1701-3
248 páginas

Economia e política

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0990-2
208 páginas

Economia e mercado

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0986-5
176 páginas

Economia e gestão

Adalberto Oliveira e 
Judas Tadeu Grassi 
Mendes

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0497-6
232 páginas

Economia brasileira

Organizador
Jobson Monteiro 
de Souza

Copyright: 2012
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160 páginas

Economia

Judas Tadeu 
Grassi Mendes

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-36-6
184 páginas

Sumário:
Unidade 1: Economia regional e urbana
Unidade 2: A geopolítica e a globalização
Unidade 3: Microeconomia
Unidade 4: Macroeconomia

Sumário:
Unidade 1: Os fundamentos da macroeconomia
Unidade 2: Políticas macroeconômicas
Unidade 3:  Formação e industrialização da 

economia brasileira
Unidade 4:  A crise da dívida externa e os planos 

de estabilização da infl ação

Sumário:
Unidade 1: Conceitos básicos de economia
Unidade 2: Microeconomia
Unidade 3: Macroeconomia
Unidade 4:  Economia mundial e brasileira

Sumário:
Unidade 1:  Relações étnico-raciais: de uma 

arqueologia histórica à implementa-
ção de políticas educacionais

Unidade 2:  Conhecimento e reconhecimento da 
alteridade

Unidade 3:  A prática docente no contexto das 
relações étnico-raciais

Unidade 4: A sala de aula e a práxis pedagógica

Sumário:
Unidade 1:  Os princípios e o desenvolvimento 

do pensamento político-econômico
Unidade 2:  Escolas clássica e neoclássica da 

economia política
Unidade 3: A dualidade do contexto econômico
Unidade 4:  Conjuntura brasileira e contexto 

mundial

Sumário:
Unidade 1: Conceitos básicos da economia
Unidade 2: Noções de mercado econômico
Unidade 3: Agregados econômicos
Unidade 4: O Brasil e a nova economia

Catalogo de solucoes 2016_book.indb   15 11/03/16   18:02



Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E 
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL
OrganizadorAndré Luiz Moreno Diniz
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Filologia românica, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
latim clássico e vulgar e línguas românicas são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.
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Organizadora Sonia Sueli Berti Santos
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio, 
isso não é diferente. Nele, tópicos como estrutura e historiciza-
ção da educação básica e plano de aula no ensino médio que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ESTRUTURA E 
FUNCIONAMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO
Organizadora Eliza Márcia Oliveira Lippe
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Filologia românica

Organizadora
Sonia Sueli Berti Santos

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1693-1
120 páginas

Ferramentas da 
qualidade

Organizadoras
Elsimar Barros e 
Fernanda Bonafi ni

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0994-0
184 páginas

Ética

Organizadora
Maria Thereza 
Pompa Antunes

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-54-0
136 páginas

Estrutura e funcio-
namento do ensino 
fundamental e médio

Organizadora
Eliza Márcia Oliveira Lippe

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1682-5
128 páginas

Estratégias de 
gestão e organização 
empresarial

Organizador
André Luiz Moreno Diniz

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0498-3
128 páginas

Empreendedorismo

Antonio Cesar 
Amaru Maximiano

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-34-2
184 páginas

Sumário:
Unidade 1: Do indo-europeu ao latim vulgar
Unidade 2: Do latim clássico ao latim vulgar
Unidade 3:  A România e as línguas românicas: 

conceito, origem e formação
Unidade 4:  Das línguas românicas ao português 

do Brasil

Sumário:
Unidade 1:  Planejamento e controle da qualida-

de de processos
Unidade 2: Gurus e ferramentas da qualidade
Unidade 3: Gráfi cos de controle
Unidade 4: Inspeção da qualidade

Sumário:
Unidade 1: Introdução à ética
Unidade 2: Ética empresarial
Unidade 3: Dimensões da ética empresarial
Unidade 4: Gestão da ética empresarial

Sumário:
Unidade 1:  Estrutura da educação básica: fun-

cionamento e sistema de ensino
Unidade 2:  Historicização da educação básica e 

sua práxis pedagógica
Unidade 3:  Teorias pedagógicas na escola:  pla-

nejamento e organização do proces-
so de ensino-aprendizagem 

Unidade 4:  Estruturação de planos de aula no 
ensino fundamental e médio

Sumário:
Unidade 1: Teorias da administração
Unidade 2: As escolas da estratégia
Unidade 3: Estratégia e vantatem competitiva
Unidade 4: O plano estratégico

Sumário:
Unidade 1: Empreendedorismo
Unidade 2: Planejamento e estrutura
Unidade 3:  Ferramentas para a administração 

de uma empresa
Unidade 4: Implantação do negócio
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
OrganizadoraAna Catarina Angeloni Hein
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
OrganizadorJosé Carlos Altonio
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Organizador José Carlos Altonio
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Fundamentos contábeis II, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como folha de pagamento, capital e demonstrações finan-
ceiras que, dependendo da abordagem, podem parecer compli-
cados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

FUNDAMENTOS  
CONTÁBEIS II
Organizador Antonio Sebastião dos Santos
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FORMAÇÃO DO PENSAMENTO 
SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO 
DO BRASIL
OrganizadoraRenata Oliveira
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FORMAÇÃO DO PENSAMENTO 
SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO 
DO BRASIL
Organizadora Renata Oliveira
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Formação do pensa-
mento social, político 
e econômico do Brasil

Organizadora
Renata Oliveira

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0997-1
136 páginas

Fundamentos 
contábeis II

Organizador
Antonio Sebastião 
dos Santos

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1657-3
160 páginas

Fundamentos da 
educação

Organizadora
Ana Catarina 
Angeloni Hein

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0504-1
136 páginas

Filosofia e ética

João Mattar e 
Matia Thereza Pompa 
Antunes

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0503-4
152 páginas

Filosofia da educação

Organizador
José Carlos Altonio

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0499-0
136 páginas

Filosofia

João Mattar

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-37-3
176 páginas

Sumário:
Unidade 1: Do descobrimento ao Brasil Colônia
Unidade 2: Do Brasil Império à República
Unidade 3: Brasil: de Vargas a Jango
Unidade 4:  Brasil: da ditadura militar à primeira 

primeira presidente eleita

Sumário:
Unidade 1: As disponibilidades
Unidade 2: Folha de pagamento
Unidade 3: Capital
Unidade 4: Demonstrações fi nanceiras

Sumário:
Unidade 1:  Um olhar sobre a pedagogia e a 

educação
Unidade 2: A educação no seu tempo histórico
Unidade 3: A educacão na escola de hoje
Unidade 4:  O papel do pedagogo na formação 

de indivíduos

Sumário:
Unidade 1: Filosofi a geral
Unidade 2: História da fi losofi a
Unidade 3: Introdução à ética
Unidade 4: Ética empresarial
Unidade 5: Gestão da ética empresarial

Sumário:
Unidade 1: Descobrindo a fi losofi a
Unidade 2:  Filosofi a da educação: tendências e 

correntes
Unidade 3: Tendências pedagógicas
Unidade 4:  Filosofi a da educação e rotina 

acadêmica

Sumário:
Unidade 1: Filosofi a geral
Unidade 2: História da fi losofi a
Unidade 3:  Lógica, teoria do conhecimento, 

fi losofi a da mente e da linguagem
Unidade 4: Temas diversos
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Fundamentos de atividade comercial, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como compras e vendas no comércio que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

FUNDAMENTOS DE 
ATIVIDADE COMERCIAL
Organizadora Viviane Szabo
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FUNDAMENTOS DE 
ATIVIDADE COMERCIAL
Organizadora Viviane Szabo

ISBN 978-85-430-1679-5

9788543016795

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gerenciamento de perigos e riscos à saúde (GPRS), isso não 
é diferente. Nele, tópicos como segurança e acidentes do tra-
balho e prevenção de riscos que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

GERENCIAMENTO DE 
PERIGOS E RISCOS À  
SAÚDE (GPRS)
Organizador Marcelo Testa
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GERENCIAMENTO DE 
PERIGOS E RISCOS À 
SAÚDE (GPRS)
Organizador Marcelo Testa

ISBN 978-85-430-1659-7

9788543016597

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão da cadeia de suprimentos – parcerias e técnicas, 
isso não é diferente. Nele, tópicos como rede de distribuição, 
demanda e planejamento da produção que, dependendo da 
abordagem, podem parecer complicados são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DA CADEIA  
DE SUPRIMENTOS –  
PARCERIAS E TÉCNICAS
Organizadora Viviane Szabo
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GESTÃO DA CADEIA 
DE SUPRIMENTOS – 
PARCERIAS E TÉCNICAS
Organizadora Viviane Szabo

ISBN 978-85-430-1683-2

9788543016832

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DE PROJETOS
OrganizadorFábio Câmara Araújo de Carvalho
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GESTÃO DE PROJETOS
Organizador Fábio Câmara Araújo de Carvalho

ISBN 978-85-64574-57-1

9788564574571

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, 
TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO 
SERVIÇO SOCIAL I
OrganizadorValdeir Oliveira
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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, 
TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
DO SERVIÇO SOCIAL I
Organizador Valdeir Oliveira

ISBN 978-85-430-1001-4

9788543010014

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRAÇÃO
esFilipe Sobral e Alketa Peci
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FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRAÇÃO
es Filipe Sobral e Alketa Peci

ISBN 978-85-64574-33-5

9788564574335

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Gestão da cadeia 
de suprimentos – 
parcerias e técnicas

Organizadora
Viviane Szabo

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1683-2
160 páginas

Gestão ágil de 
projetos

Organizador
Cristiano Foggetti

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1010-6
136 páginas

Gerenciamento de 
perigos e riscos à 
saúde (GPRS)

Organizador
Marcelo Testa

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1659-7
144 páginas

Fundamentos 
históricos, teóricos 
e metodológicos do 
serviço social I

Organizador
Valdeir Oliveira

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1001-4
168 páginas

Fundamentos de 
atividade comercial

Organizadora
Viviane Szabo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1679-5
144 páginas

Fundamentos de 
administração

Filipe Sobral e 
Alketa Peci

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-33-5
184 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à cadeia de suprimentos
Unidade 2:  Planejando a rede de distribuição 

na cadeia de suprimentos
Unidade 3:  Planejando a demanda e os supri-

mentos na cadeia de suprimentos
Unidade 4:  Planejamento da produção na 

cadeia de suprimentos

Sumário:
Unidade 1: Gestão ágil de projetos
Unidade 2: Modelos de métodos ágeis
Unidade 3:  Algumas ferramentas utilizadas nos 

modelos de gestão dos métodos 
ágeis

Unidade 4:  Um comparativo entre metodo-
logias para a gestão dos métodos 
ágeis

Sumário:
Unidade 1:  Conhecendo a história da seguran-

ça do trabalho e sua legislação no 
Brasil

Unidade 2:  Acidentes de trabalho, conceitos e 
implicações

Unidade 3: Ferramentas de prevenção de riscos
Unidade 4:  Gerenciamento de perigos e riscos 

à saúde

Sumário:
Unidade 1: O comércio
Unidade 2: A atividade de compra no comércio
Unidade 3: Os segmentos da atividade comercial
Unidade 4: A atividade de venda no comércio

Sumário:
Unidade 1:  Serviço social: da caridade à assis-

tência profi ssional
Unidade 2: Trabalho e serviço social
Unidade 3:  O serviço social e a longa jornada a 

caminho da profi ssionalização
Unidade 4:  Discursos e práticas nas primeiras 

escolas e instituições de serviço 
social no Brasil

Sumário:
Unidade 1: Planejamento
Unidade 2: Organização
Unidade 3: Direção
Unidade 4: Controle
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Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DA QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE
OrganizadorMarcos Franqui Custodio
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GESTÃO DA QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE
Organizador Marcos Franqui Custodio

ISBN 978-85-430-1012-0

9788543010120

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DA QUALIDADE
OrganizadoraEliacy Cavalcante Lélis
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GESTÃO DA QUALIDADE
Organizadora Eliacy Cavalcante Lélis

ISBN 978-85-64574-13-7

9788564574137

Humanas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão da propriedade intelectual, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como proteção e gestão da propriedade intelec-
tual são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao 
mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao lei-
tor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL
Organizadora Lúcia Helena Polleti Bettini
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GESTÃO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL
Organizadora Lúcia Helena Polleti Bettini

ISBN 978-85-430-1702-0

9788543017020

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária PearsonBibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DA PRODUÇÃO
OrganizadoraEliacy Cavalcante Lélis
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GESTÃO DA PRODUÇÃO
Organizadora Eliacy Cavalcante Lélis

ISBN 978-85-430-1011-3

9788543010113

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Gestão de armaze-
namento, estoque e 
distribuição 

Organizador
Celso Luchezzi

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1684-9
176 páginas

Gestão da qualidade 
em bens e serviços - 
QGBS

Organizador
Marcelo Pupim Gozzi

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1017-5
160 páginas

Gestão da qualidade 
e produtividade

Organizador
Marcos Franqui 
Custodio

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1012-0
192 páginas

Gestão da qualidade

Organizadora
Eliacy Cavalcante Lélis

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-13-7
160 páginas

Gestão da propriedade 
intelectual

Organizadora
Lúcia Helena Polleti 
Bettini

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1702-0
184 páginas

Gestão da produção

Organizadora
Eliacy Cavalcante Lélis

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1011-3
184 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Armazenagem, localização e a rede 

de armazéns
Unidade 2:  Dimensionando a capacidade dos 

armazéns
Unidade 3:  Softwares para sistemas de gestão  

em armazéns
Unidade 4:  Custos envolvidos na armazenagem 

e tendências na armazenagem

Sumário:
Unidade 1:  Introdução ao sistema de gestão da 

qualidade em bens e serviços
Unidade 2:  Programas e metodologias de me-

lhoria da qualidade em processos 
de produção de bens e serviços

Unidade 3: Ferramentas da qualidade
Unidade 4:  Normalização e os sistemas integra-

dos de gestão da qualidade

Sumário:
Unidade 1:  Qualidade: fator crítico de sucesso 

organizacional
Unidade 2: Produtividade
Unidade 3: Planejar, agir e manter
Unidade 4: Liderar e melhorar

Sumário:
Unidade 1: Qualidade nas organizações
Unidade 2: Ferramentas e métodos de qualidade
Unidade 3:  Os programas da qualidade e a 

confi abilidade nas organizações
Unidade 4: Gestão da qualidade

Sumário:
Unidade 1:  Propriedade intelectual: evolução his-

tórica e a proteção jurídica no Brasil
Unidade 2:  A proteção da propriedade intelec-

tual: os direitos do autor
Unidade 3:  A propriedade industrial: os direitos 

da indústria
Unidade 4:  A gestão da propriedade intelectual 

e a nova Lei de Inovação

Sumário:
Unidade 1:  Visão sistêmica e estratégica na 

gestão da produção
Unidade 2:  Projeto de produto e processo na 

instalação da unidade produtiva
Unidade 3:  Organização da instalação produtiva 

e planejamento agregado
Unidade 4:  PCP e tópicos avançados da 

produção

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DE QUALIDADE EM BENS E 
SERVIÇOS - GQBS
OrganizadorMarcelo Pupim Gozzi

O
r

ga
n

iza
do

r
 M

a
r

celo
 Pu

pim
 G

o
zzi

G
ESTÃ

O
 D

E Q
U

A
LID

A
D

E EM
 B

EN
S E SER

V
IÇO

S - G
Q

B
S

GESTÃO DE QUALIDADE EM 
BENS E SERVIÇOS - GQBS
Organizador Marcelo Pupim Gozzi

ISBN 978-85-430-1017-5

9788543010175

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de armazenamento, estoque e distribuição, isso não é 
diferente. Nele, tópicos como armazenagem, localização e cus-
tos envolvidos que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE 
ARMAZENAMENTO, 
ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO
Organizador Celso Luchezzi
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GESTÃO DE 
ARMAZENAMENTO, 
ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO
Organizador Celso Luchezzi

ISBN 978-85-430-1684-9

9788543016849

Humanas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DE PROJETOS
OrganizadorFábio Câmara Araújo de Carvalho
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GESTÃO DE PROJETOS
Organizador Fábio Câmara Araújo de Carvalho

ISBN 978-85-64574-57-1

9788564574571
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DE PRODUTOS E 
OPERAÇÕES - GPO
OrganizadorAdalberto Zorzo
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GESTÃO DE PRODUTOS E 
OPERAÇÕES - GPO
Organizador Adalberto Zorzo

ISBN 978-85-430-1015-1

9788543010151
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de desempenho, treinamento e desenvolvimento 
pessoal, isso não é diferente. Nele, tópicos como treinamento e 
desenvolvimento e educação corporativa são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE DESEMPENHO, 
TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Organizador Altair José da Silva
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GESTÃO DE DESEMPENHO, 
TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Organizador Altair José da Silva

ISBN 978-85-430-1685-6

9788543016856
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de custos, riscos e perdas, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como gerenciamento da cadeia de suprimentos, custos 
logísticos e indicadores de desempenho são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE CUSTOS,  
RISCOS E PERDAS
Organizador Roberto Kupper Jorge
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GESTÃO DE CUSTOS, 
RISCOS E PERDAS
Organizador Roberto Kupper Jorge

ISBN 978-85-430-1703-7

9788543017037

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Gestão de relaciona-
mento com o cliente

Organizador
Ricardo Roca e 
Viviane Szabo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1658-0
128 páginas

Gestão de estoques

Organizadora
Viviane Szabo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1385-5
168 páginas

Gestão de projetos

Organizador
Fábio Câmara Araújo 
de Carvalho

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-64574-57-1
136 páginas

Gestão de desem-
penho, treinamento 
e desenvolvimento 
pessoal

Organizador
Altair José da Silva

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1685-6
120 páginas

Gestão de custos, 
riscos e perdas 

Organizador
Roberto Kupper Jorge

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1703-7
184 páginas

Gestão de produtos 
e operações - GPO

Organizador
Adalberto Zorzo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1015-1
152 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Conhecendo uma gestão de relacio-

namentos
Unidade 2:  Implementação de uma gestão de 

relacionamento com clientes
Unidade 3:  Preparando a empresa para a ges-

tão de relacionamento
Unidade 4: Pensando em estratégias

Sumário:
Unidade 1:  Logística integrada e gestão de 

estoques
Unidade 2: Planejamento de estoques
Unidade 3: Avaliação de estoques
Unidade 4: Controle dos estoques

Sumário:
Unidade 1: Aqui começa o projeto
Unidade 2: Aqui começa o seu projeto
Unidade 3: A prática da gestão de projetos
Unidade 4:  Tópicos essenciais para a gestão de 

projetos

Sumário:
Unidade 1: Avaliação de desempenho
Unidade 2:  Avaliação de desempenho e treina-

mento e desenvolvimento
Unidade 3: Treinamento e desenvolvimento
Unidade 4: Educação corporativa

Sumário:
Unidade 1:  Gerenciamento da cadeia de supri-

mentos
Unidade 2: Gestão de custos
Unidade 3:  Custos logísticos, visibilidade e indi-

cadores de desempenho
Unidade 4:  Valor Econômico Agregado e méto-

dos de custeio

Sumário:
Unidade 1: Conhecendo os estoques
Unidade 2: Administrando a produção
Unidade 3:  A gestão dos estoques e dos custos 

logísticos
Unidade 4:  Gerindo os estoques

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de estoques, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como logística integrada, planejamento, avaliação e controle de 
estoques que, dependendo da abordagem, podem parecer com-
plicados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE ESTOQUES
Organizadora Viviane Szabo
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GESTÃO DE ESTOQUES
Organizadora Viviane Szabo
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de relacionamento com o cliente, isso não é dife-
rente. Nele, tópicos como implementação da gestão de rela-
cionamento e estratégias que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

GESTÃO DE 
RELACIONAMENTO  
COM O CLIENTE
Organizador Ricardo Roca e Viviane Szabo
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GESTÃO DE 
RELACIONAMENTO  
COM O CLIENTE
Organizador Ricardo Roca e Viviane Szabo
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO
OrganizadorAndré do Nascimento
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GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO
Organizador André do Nascimento
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO DE TALENTOS
OrganizadoraElisabete Adami
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GESTÃO DE TALENTOS
Organizadora Elisabete Adami
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de transporte e tráfego, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como transporte, roteirização e gestão de frotas que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE TRANSPORTE  
E TRÁFEGO
Organizador Carlos Márcio Vitorino
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GESTÃO DE TRANSPORTE  
E TRÁFEGO
Organizador Carlos Márcio Vitorino
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de tesouraria, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como gestão e operação financeira de tesouraria são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE TESOURARIA
Organizador Cleyton Izidoro
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GESTÃO DE TESOURARIA
Organizador Cleyton Izidoro
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de Tecnologia e Informação em Logística, isso não é 
diferente. Nele, tópicos como tecnologia, logística e sistemas 
de apoio são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO EM LOGÍSTICA
Organizador Cleyton Izidoro
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GESTÃO DE TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO EM LOGÍSTICA
Organizador Cleyton Izidoro
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão de riscos, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
teoria de riscos e retorno e modelo de precificação que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO DE RISCOS
Organizador Carlos Arai
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GESTÃO DE RISCOS
Organizador Carlos Arai
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Gestão do capital 
de giro

Organizador
André do Nascimento

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1022-9
160 páginas

Gestão de transporte 
e tráfego

Organizador
Carlos Márcio Vitorino

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-1661-0
224 páginas

Gestão de tesouraria

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1686-3
184 páginas

Gestão de tecnologia 
e informação em 
logística

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1704-4
120 páginas

Gestão de talentos

Organizadora
Elisabete Adami

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1020-5
144 páginas

Gestão de riscos

Organizador
Carlos Arai

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1660-3
152 páginas

Sumário:
Unidade 1: Fundamentos do capital de giro
Unidade 2: Administração do capital de giro
Unidade 3:  Variáveis que interferem no capital 

de giro
Unidade 4: Gestão do fl uxo de caixa

Sumário:
Unidade 1: Transporte e distribuição física
Unidade 2:  Roteirização, acomodação de car-

gas, custos e formação de preços
Unidade 3: Gestão de frotas e tráfego
Unidade 4:  Gestão de riscos, seguros, treina-

mento e tecnologia aplicada ao 
transporte

Sumário:
Unidade 1: Tesouraria
Unidade 2:  Gestão fi nanceira aplicada à admi-

nistração de um negócio
Unidade 3:  Produtos fi nanceiros: como calcular 

e administrar valores
Unidade 4: Outras operações fi nanceiras

Sumário:
Unidade 1: Informação e conhecimento
Unidade 2: Tecnologia e logística
Unidade 3:  Sistemas de apoio à tomada de 

decisão na logística
Unidade 4: Inovação tecnológica na logística

Sumário:
Unidade 1:  Entendendo o papel do talento nas 

organizações
Unidade 2:  Quem são e como manter as pesso-

as talentosas nas organizações
Unidade 3:  Desafi os no desenvolvimento e ava-

liação de talentos nas organizações
Unidade 4:  A retenção e a valorização de talen-

tos nas organizações

Sumário:
Unidade 1: Teoria de risco e retorno
Unidade 2:  Modelo de precifi cação de ativos de 

capital (CAPM) 
Unidade 3: Teorias CAPM e APT
Unidade 4:  Value at Risk (VaR) e análise de 

casos práticos
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

HUMANIDADES, CIÊNCIAS 
SOCIAIS E CIDADANIA
Organizadora Marcia Terra
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HUMANIDADES, CIÊNCIAS 
SOCIAIS E CIDADANIA
OrganizadoraMarcia terra
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Interpretação das normas ISO 9001/ISO 14001/OHSAS18001, 
isso não é diferente. Nele, tópicos como interpretação das nor-
mas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS que, dependendo da abor-
dagem, podem parecer complicados são apresentados de um 
ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas fun-
cionam na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e 
real) de aprendizagem.

INTERPRETAÇÃO DAS 
NORMAS ISO 9001/ISO 
14001/OHSAS18001
Organizador Liu Shih Lu
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INTERPRETAÇÃO DAS 
NORMAS ISO 9001/ISO 
14001/OHSAS18001
Organizador Liu Shih Lu

ISBN 978-85-430-1663-4
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão tributária, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
contabilidade, lucro e contabilização do simples que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO TRIBUTÁRIA
Organizador Samir Bazzi
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GESTÃO TRIBUTÁRIA
Organizador Samir Bazzi
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão operacional de lojas, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como operação, suprimento e marketing de lojas que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO OPERACIONAL  
DE LOJAS
Organizador Marcelo Pupim Gozzi
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GESTÃO OPERACIONAL  
DE LOJAS
Organizador Marcelo Pupim Gozzi
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gestão financeira e orçamentária, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como estrutura orçamentária e demonstrações finan-
ceiras são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

GESTÃO FINANCEIRA  
E ORÇAMENTÁRIA
Organizador Érico Eleutério da Luz
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GESTÃO FINANCEIRA  
E ORÇAMENTÁRIA
Organizador Érico Eleutério da Luz
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Interpretação das 
normas ISO 9001/ISO 
14001/OHSAS 18001

Organizador
Liu Shih Lu

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1663-4
160 páginas

Humanidades, 
ciências sociais e 
cidadania

Organizadora
Marcia Terra

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0961-2
128 páginas

História da educação

Organizadora
Márcia de Lima 
Elias Terra

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0505-8
208 páginas

Gestão tributária

Organizador
Samir Bazzi

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1662-7
192 páginas

Gestão operacional 
de lojas

Organizador
Marcelo Pupim Gozzi

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1671-9
144 páginas

Gestão financeira e 
orçamentária

Organizador
Érico Eleutério da Luz

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1687-0
120 páginas

Sumário:
Unidade 1: Interpretação da ISO 9000:2005
Unidade 2: Interpretação da ISO 9001:2008
Unidade 3: Interpretação da ISO 14001:2004
Unidade 4: Interpretação da OHSAS 18001

Sumário:
Unidade 1: A construção da sociedade moderna
Unidade 2: Poder e dominação
Unidade 3: Sociedade de massa
Unidade 4: A nova face das demandas sociais

Sumário:
Unidade 1: Raízes históricas da educação
Unidade 2: Modelos tradicionais de ensino
Unidade 3: História da educação no Brasil
Unidade 4:  A educação na atualidade

Sumário:
Unidade 1: Contabilidade fi sco-tributária
Unidade 2: Tratamento contábil tributário
Unidade 3:  Lucro: conceitos contábeis e 

tributários
Unidade 4: Contabilização do Simples

Sumário:
Unidade 1: Operação de lojas
Unidade 2: Suprimentos e marketing em lojas
Unidade 3:  Gestão estratégica de lojas: qualida-

de e recursos humanos
Unidade 4:  Gestão estratégica de lojas: fi nan-

ças, meio ambiente, segurança e 
saúde do trabalho

Sumário:
Unidade 1: Conceitos introdutórios
Unidade 2: Estrutura orçamentária
Unidade 3:  Demonstrações fi nanceiras e estru-

tura de capital
Unidade 4: Gestão fi nanceira e orçamentária

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
OrganizadoraMárcia de Lima Elias Terra
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Organizadora Márcia de Lima Elias Terra

ISBN 978-85-430-0505-8

9788543005058
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Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

INTRODUÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL
OrganizadoraDaniela Alves de Lima Barbosa
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INTRODUÇÃO AO SERVIÇO 
SOCIAL
Organizadora Daniela Alves de Lima Barbosa

ISBN 978-85-430-0512-6

9788543005126
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

INTRODUÇÃO AO DIREITO
OrganizadorRicardo Glasenapp
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INTRODUÇÃO AO DIREITO
Organizador Ricardo Glasenapp

ISBN 978-85-430-0510-2

9788543005102

Humanas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO 
DE EQUIPES
OrganizadoraMaria Thereza Rubim Camargo Soares
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LIDERANÇA E 
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES
Organizadora Maria Thereza Rubim Camargo Soares

ISBN 978-85-430-0964-3

9788543009643

Humanas

lo ja.pearson.com.br

BUP_Catagolo_120capas.indd   44 26/02/2016   17:03:37

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Jogos empresariais, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como jogos aplicados ao aprendizado organizacional e desen-
volvimento de competências que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

JOGOS EMPRESARIAIS
Organizadora Viviane Szabo
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JOGOS EMPRESARIAIS
Organizadora Viviane Szabo

ISBN 978-85-430-1664-1

9788543016641
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Bibliografia Universitária Pearson
Jogos empresariais

Organizador
Viviane Szabo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1664-1
168 páginas

Legislação ambiental 
e do trabalhador

Organizador
Marcelo Testa

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1672-6
168 páginas

Liderança e desenvol-
vimento de equipes

Organizadora
Maria Thereza Rubim 
Camargo Soares

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0964-3
128 páginas

Introdução ao serviço 
social

Organizadora
Daniela Alves de Lima 
Barbosa

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0512-6
144 páginas

Introdução ao direito

Organizador
Ricardo Glasenapp

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0510-2
168 páginas

Introdução à EAD

Renata Aquino Ribeiro

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0508-9
88 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução aos jogos empresariais
Unidade 2:  Jogos aplicados ao aprendizado 

organizacional
Unidade 3:  Aprendizagem vivencial para desen-

volvimento de competências
Unidade 4: Vivências nos jogos empresariais

Sumário:
Unidade 1: Introdução ao Direito Ambiental
Unidade 2:  Danos ambientais e meios de 

proteção
Unidade 3: Segurança e saúde do trabalhador
Unidade 4: Meios de prevenir e combater doen-
ças ocupacionais

Sumário:
Unidade 1: Entendendo equipes
Unidade 2: Liderança e efi cácia das equipes
Unidade 3: Os líderes
Unidade 4: A liderança na gestão de um negócio

Sumário:
Unidade 1:  Trajetória do serviço social em meio à 

história do capitalismo
Unidade 2:  A inserção e especifi cidade social como 

especialização do trabalho coletivo
Unidade 3:  A profi ssão do assistente social e os 

órgãos representativos da classe
Unidade 4:  As experiências da realidade econômi-

ca, política, social e cultural brasileira e 
o serviço social

Sumário:
Unidade 1: Noções de Direito
Unidade 2:  Teoria do Estado e Direito constitu-

cional
Unidade 3: Direito Civil
Unidade 4:  Noções de Direito Tributário, Direito 

Administrativo e Direito Processual

Sumário:
Unidade 1:  A otimização do aprendizado no 

século XXI
Unidade 2:  Funcionamento de um ambiente 

de EaD
Unidade 3:  EaD na prática: o compromisso
Unidade 4: Tecnologia a serviço da aprendizagem

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

INTRODUÇÃO À EAD
Renata Aquino Ribeiro

 R
en

ata
 A

q
u

in
o

 R
ibeir

o
IN

TR
O

D
U

ÇÃ
O

 À
 EA

D

INTRODUÇÃO À EAD
 Renata Aquino Ribeiro

ISBN 978-85-430-0508-9

9788543005089
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Legislação ambiental e do trabalhador, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como danos ambientais, segurança e saúde do 
trabalhador que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  
E DO TRABALHADOR
Organizador Marcelo Testa
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  
E DO TRABALHADOR
Organizador Marcelo Testa

ISBN 978-85-430-1672-6

9788543016726
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LÍNGUA PORTUGUESA III
OrganizadoraThelma de Carvalho Guimarães
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LÍNGUA PORTUGUESA III
Organizadora Thelma de Carvalho Guimarães

ISBN 978-85-430-0677-2

9788543006772
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LÍNGUA PORTUGUESA II
OrganizadoraThelma de Carvalho Guimarães
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LÍNGUA PORTUGUESA II
Organizadora Thelma de Carvalho Guimarães

ISBN 978-85-430-1100-4

9788543011004
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LÍNGUA PORTUGUESA I
OrganizadoraThelma de Carvalho Guimarães
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LÍNGUA PORTUGUESA I
Organizadora Thelma de Carvalho Guimarães

ISBN 978-85-430-0514-0
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Língua latina, isso não é diferente. Nele, tópicos como lín-
gua e cultura latina, sons e nomes em latim que, dependendo 
da abordagem, podem parecer complicados são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

LÍNGUA LATINA
Organizadores Charlene Martins Miotti e Fábio Fortes
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LÍNGUA LATINA
Organizadores Charlene Martins Miotti e Fábio Fortes

ISBN 978-85-430-1674-0

9788543016740
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Bibliografia Universitária Pearson

Língua portuguesa II

Organizadora
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1100-4
128 páginas

Língua portuguesa III

Organizadora
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0677-2
168 páginas

Língua portuguesa I

Organizadora
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0514-0
128 páginas

Língua latina

Organizadores
Charlene Martins Miotti 
e Fábio Fortes

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1674-0
168 páginas

Língua Brasileira de 
Sinais - Libras

Organizador
Rafael Dias Silva

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1673-3
216 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Noções básicas de fonética e 

fonologia
Unidade 2: Classifi cação dos fonemas
Unidade 3: Estrutura silábica e alofones
Unidade 4: Fonética e fonologia na sala de aula

Sumário:
Unidade 1: Visão geral da gramática
Unidade 2: Morfossintaxe
Unidade 3: Sintaxe do período simples
Unidade 4: Sintaxe do período composto

Sumário:
Unidade 1: A semântica e seus fundamentos
Unidade 2:  A constituição da semântica como 

ciência das signifi cações
Unidade 3: As semânticas
Unidade 4: Semântica e pragmática

Sumário:
Unidade 1: Caminhos da comunicação
Unidade 2: Produção do texto – primeiros passos
Unidade 3: Coerência e coesão
Unidade 4: Tópicos gramaticais

Sumário:
Unidade 1: Língua e cultura latina
Unidade 2: Os sons e os nomes em latim
Unidade 3:  Desvendando os sentidos da frase 

latina
Unidade 4:  Do latim ao português: refl exos 

linguísticos e literários

Sumário:
Unidade 1:  A identifi cação do sujeito surdo e os 

principais aspectos linguísticos da 
Libras

Unidade 2:  A cultura surda: um modo de viver 
sua diferença em torno das línguas de 
sinais

Unidade 3: A legislação brasileira e a Libras
Unidade 4:  O aprendizado da Libras pelos ouvintes e 

o perfi l do tradutor/intérprete de Libras

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Língua Brasileira de Sinais - Libras, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como identificação do sujeito surdo, aspectos 
linguísticos e cultura surda que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

LÍNGUA BRASILEIRA  
DE SINAIS - LIBRAS
Organizador Rafael Dias Silva
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LÍNGUA BRASILEIRA  
DE SINAIS - LIBRAS
Organizador Rafael Dias Silva

ISBN 978-85-430-1673-3

9788543016733

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Língua portuguesa IV, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como constituição da semântica e a pragmática são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

LÍNGUA PORTUGUESA IV
Organizadora Roseli Ferreira Lombardi
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LÍNGUA PORTUGUESA IV
Organizadora Roseli Ferreira Lombardi

ISBN 978-85-430-1705-1

9788543017051

Humanas
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Bibliografia Universitária Pearson
Língua portuguesa IV

Organizadora
Roseli Ferreira 
Lombardi

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1705-1
128 páginas
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Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LITERATURA INFANTIL
OrganizadoraGênese Andrade
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LITERATURA INFANTIL
Organizadora Gênese Andrade

ISBN 978-85-430-0563-8

9788543005638
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LITERATURA BRASILEIRA I
OrganizadoraAngela Maria Gasparetti
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LITERATURA BRASILEIRA I
Organizadora Angela Maria Gasparetti

ISBN 978-85-430-0694-9

9788543006949
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LINGUÍSTICA III
OrganizadoraCamila Ribeiro
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LINGUÍSTICA III
Organizadora Camila Ribeiro

ISBN 978-85-430-1005-2
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LINGUÍSTICA II
OrganizadoraThelma de Carvalho Guimarães
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LINGUÍSTICA II
Organizadora Thelma de Carvalho Guimarães
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LINGUÍSTICA I
OrganizadoraThelma de Carvalho Guimarães
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LINGUÍSTICA I
Organizadora Thelma de Carvalho Guimarães

ISBN 978-85-430-0516-4

9788543005164
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Linguística IV, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
semiótica, linguística, linguagem e língua são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

LINGUÍSTICA IV
Organizadora Roseli Ferreira Lombardi
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LINGUÍSTICA IV
Organizadora Roseli Ferreira Lombardi

ISBN 978-85-430-1706-8

9788543017068

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson
Linguística IV

Organizadora
Roseli Ferreira 
Lombardi

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1706-8
168 páginas

Literatura brasileira I

Organizadora
Angela Maria Gasparetti

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0694-9
120 páginas

Literatura infantil

Organizadora
Gênese Andrade

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0563-8
192 páginas

Linguística III

Organizadora
Camila Ribeiro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1005-2
120 páginas

Linguística II

Organizadora
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2015
ISBN: 989-85-430-1101-1
144 páginas

Linguística I

Organizadora
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0516-4
144 páginas

Sumário:
Unidade 1: Semiótica e linguística
Unidade 2:  Signifi cante e signifi cado – as teorias 

de Peirce e de Saussure
Unidade 3:  Linguagem, língua e fatos 

semiológicos
Unidade 4: Semiótica discursiva e narrativa

Sumário:
Unidade 1:  Brasil Colônia: esboços de uma 

identidade nacional
Unidade 2:  Neoclassicismo e Romantismo no 

Brasil: a confi guração de uma iden-
tidade nacional

Unidade 3: Romantismo – Prosa
Unidade 4: Romantismo: teatro e peculiaridades

Sumário:
Unidade 1:  Panorama da literatura infantil: 

aspectos históricos e conceituais
Unidade 2: Os contos de fadas
Unidade 3: A magia na literatura infantil
Unidade 4: A literatura enriquece a vida

Sumário:
Unidade 1:  O gerativismo como modelo para 

explicar a linguagem
Unidade 2: A sociolinguística e seu contexto 
Unidade 3: O funcionalismo e suas correntes
Unidade 4:  A linguística cognitiva e a linguística 

textual

Sumário:
Unidade 1: Gerativismo: noções básicas
Unidade 2: Gerativismo: síntese teórica
Unidade 3: Semântica
Unidade 4: Pragmática

Sumário:
Unidade 1: A linguística como ciência
Unidade 2:  O signo linguístico na estrutura da 

língua
Unidade 3: Linguística e gramática
Unidade 4: A língua na sociedade
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MARKETING DE 
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MARKETING DE 
RELACIONAMENTO
Organizadora Adriane Schimainski dos Santos

ISBN 978-85-430-1206-3

9788543012063
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
OrganizadoraMaria Carolina Duprat
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
Organizadora Maria Carolina Duprat
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LOGÍSTICA
OrganizadorCarlos Márcio Vitorino
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LOGÍSTICA
Organizador Carlos Márcio Vitorino

ISBN 978-85-65474-52-6

9788565474526
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Marketing de eventos, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como administração, gestão e captação de recursos para even-
tos são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao 
mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao lei-
tor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MARKETING DE EVENTOS
Organizador Marcus Vinícius Bonfim
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MARKETING DE EVENTOS
Organizador Marcus Vinícius Bonfim

ISBN 978-85-430-1690-0

9788543016900

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Logística reversa

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1689-4
192 páginas

Marketing de 
relacionamento

Organizadora
Adriane Schimainski 
dos Santos

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1206-3
144 páginas

Marketing de eventos

Organizador
Marcus Vinícius Bonfi m

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1690-0
152 páginas

Logística

Organizador
Carlos Márcio Vitorino

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-65474-52-6
168 páginas

Ludicidade na 
educação infantil

Organizadora
Maria Carolina Duprat 

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1205-6
144 páginas

Literatura 
portuguesa I

Organizadora
Marcia de Mattos 
Sanches

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1688-7
152 páginas

Sumário:
Unidade 1: O que é logística reversa
Unidade 2: A logística reversa de pós-consumo
Unidade 3:  Logística reversa de bens pós-con-

sumo: análise econômica e legal
Unidade 4:  Consideração logística pós-consu-

mo (outros aspectos relevantes da 
logística reversa)

Sumário:
Unidade 1:  Marketing de relacionamento: uma 

introdução 
Unidade 2: O cliente: onde tudo começa
Unidade 3:  O marketing de relacionamento na 

prática
Unidade 4: CRM na prática

Sumário:
Unidade 1: Características gerais dos eventos
Unidade 2: Administração do evento
Unidade 3:  Gestão e captação de recursos para 

eventos
Unidade 4:  Estratégias para comercialização de 

eventos

Sumário:
Unidade 1:  A logística como fator de competiti-

vidade para as empresas
Unidade 2: Projeto do sistema logístico
Unidade 3:  Planejamento e operação do siste-

ma logístico
Unidade 4:  Estratégias para maximizar o desem-

penho da cadeia de suprimentos

Sumário:
Unidade 1:  A importância de atividades lúdicas 

como recurso pedagógico na forma-
ção infantil

Unidade 2:  A importância do brincar no desen-
volvimento infantil

Unidade 3:  A criança e o adulto na relação com 
o brincar

Unidade 4:  O brincar como estratégia pedagó-
gica na educação infantil

Sumário:
Unidade 1:  A literatura e a construção da naciona-

lidade portuguesa
Unidade 2:  O encantamento cavalheiresco, a nova 

visão humanística e o talento dramáti-
co de Gil Vicente 

Unidade 3:  Da herança vicentina à retomada da 
religiosidade barroca

Unidade 4:  A transição entre o Barroco e o Arca-
dismo: da suntuosidade da arte sacra à 
simplicidade bucólica

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Língua portuguesa I, tópicos como caminhos da comunica-
ção, produção de texto e correção gramatical que, dependendo 
da abordagem, podem parecer complicados são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

LITERATURA PORTUGUESA I
Organizadora Marcia de Mattos Sanches
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LITERATURA PORTUGUESA I
Organizadora Marcia de Mattos Sanches

ISBN 978-85-430-1688-7

9788543016887

Humanas
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Logística reversa, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
logística reversa de bens pós-consumo: análise econômica e 
legal são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao 
mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao lei-
tor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

LOGÍSTICA REVERSA
Organizador Cleyton Izidoro
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LOGÍSTICA REVERSA
Organizador Cleyton Izidoro

ISBN 978-85-430-1689-4
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
OrganizadorSidnei A. Mascarenhas
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METODOLOGIA CIENTÍFICA
Organizador Sidnei A. Mascarenhas

ISBN 978-85-64574-59-5

9788564574595
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MARKETING SOCIAL E 
COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR
OrganizadoraLucyara Franco Ribeiro
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MARKETING SOCIAL E 
COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR
Organizadora Lucyara Franco Ribeiro

ISBN 978-85-430-1208-7

9788543012087

Humanas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MARKETING DE SERVIÇOS 
E DE VAREJO
OrganizadoraJanaína Leonardo Garcia
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MARKETING DE SERVIÇOS 
E DE VAREJO
Organizadora Janaína Leonardo Garcia

ISBN 978-85-430-1207-0

9788543012070
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Marketing político, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
comunicação, política e eleições que, dependendo da abor-
dagem, podem parecer complicados são apresentados de um 
ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas fun-
cionam na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e 
real) de aprendizagem.

MARKETING POLÍTICO
Organizadora Lívia Borges Pádua
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MARKETING POLÍTICO
Organizadora Lívia Borges Pádua

ISBN 978-85-430-1708-2

9788543017082
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Marketing para pequenas e médias empresas de propa-
ganda, isso não é diferente. Nele, tópicos como plano de negó-
cio, estratégias de marketing e plano de ação são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

MARKETING PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS DE PROPAGANDA
Organizadora Flaviana Totti Custódio dos Santos
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MARKETING PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS DE PROPAGANDA
Organizadora Flaviana Totti Custódio dos Santos

ISBN 978-85-430-1707-5

9788543017075

Humanas
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Marketing social e 
comportamento do 
consumidor

Organizadora
Lucyara Franco Ribeiro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1208-7
120 páginas

Metodologia 
científica

Organizador
Sidnei A. Mascarenhas

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-64574-59-5
136 páginas

Metodologia do 
ensino da língua 
portuguesa

Organizadora
Patricia Lima Nogueira

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1709-9
208 páginas

Marketing político

Organizadora
Lívia Borges Pádua

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1708-2
160 páginas

Marketing para peque-
nas e médias empre-
sas de propaganda

Organizadora
Flaviana Totti Custódio 
dos Santos

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1707-5
208 páginas

Marketing de 
serviços e de varejo

Organizadora
Janaína Leonardo Garcia

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1207-0
152 páginas

Sumário:
Unidade 1: O marketing no século XXI
Unidade 2: O marketing social
Unidade 3: Componentes do marketing social
Unidade 4: O comportamento do consumidor

Sumário:
Unidade 1: O conhecimento científi co
Unidade 2:  Metodologia, métodos e técnicas de 

pesquisa
Unidade 3: A pesquisa científi ca
Unidade 4: A estrutura do texto científi co

Sumário:
Unidade 1: Contexto e conceitos
Unidade 2: A oratória
Unidade 3: A leitura e a escrita
Unidade 4: Língua portuguesa na prática

Sumário:
Unidade 1: Comunicação e marketing político
Unidade 2: Eleições e política
Unidade 3: Comunicação, política e eleições
Unidade 4:  Estrutura e estratégias da campa-

nha política

Sumário:
Unidade 1:  Introdução ao marketing: plano de 

negócio
Unidade 2:  Estratégias de marketing: o primeiro 

passo é conhecer a empresa
Unidade 3:  Plano de ação e estratégias de 

vendas em marketing
Unidade 4:  Ferramentas de análise em 

marketing

Sumário:
Unidade 1: Introdução ao marketing
Unidade 2: Marketing de relacionamento
Unidade 3: Marketing de serviços
Unidade 4:  Compreendendo o marketing de 

varejo e atacado

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Metodologia do ensino da língua portuguesa, isso não é 
diferente. Nele, tópicos como oratória, leitura e escrita que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

METODOLOGIA DO ENSINO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA
Organizadora Patricia Lima Nogueira
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METODOLOGIA DO ENSINO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA
Organizadora Patricia Lima Nogueira
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

NÃO CONFORMIDADE, 
CORREÇÕES, AÇÃO CORRETIVA E 
AÇÃO PREVENTIVA
OrganizadorAntonio Carotenuto Neto
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NÃO CONFORMIDADE, 
CORREÇÕES, AÇÃO CORRETIVA E 
AÇÃO PREVENTIVA
Organizador Antonio Carotenuto Neto
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Negócios eletrônicos, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como divulgação e parcerias no ambiente virtual, gerencia-
mento e ética nos negócios eletrônicos que, dependendo da 
abordagem, podem parecer complicados são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

NEGÓCIOS ELETRÔNICOS
Organizador Marcelo Eloy Fernandes
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Organizador Marcelo Eloy Fernandes
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Negociação comercial, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como competências e habilidades na negociação que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

NEGOCIAÇÃO COMERCIAL
Organizador Enzo Fiorelli Vasques
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NEGOCIAÇÃO COMERCIAL
Organizador Enzo Fiorelli Vasques
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Metrologia e normalização, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como medidas, controle e gestão metrológica que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

METROLOGIA E 
NORMALIZAÇÃO
Organizadora Josiane Oliveira dos Santos
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Organizadora Josiane Oliveira dos Santos
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Negócios eletrônicos

Organizador
Marcelo Eloy Fernandes

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1677-1
160 páginas

Orçamento 
empresarial

Clóvis Padoveze

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-64574-44-1
168 páginas

OSM

Organizadora
Maria Virginia Llatas

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-64574-11-3
184 páginas

Negociação 
comercial

Organizador
Enzo Fiorelli Vasques

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1676-4
120 páginas

Não conformidade, 
correções, ação corre-
tiva e ação preventiva

Organizador
Antonio Carotenuto 
Neto

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1211-7
176 páginas

Metrologia e 
normalização

Organizadora
Josiane Oliveira dos 
Santos

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1675-7
120 páginas

Sumário:
Unidade 1: Negócios eletrônicos
Unidade 2:  Divulgação e parcerias no ambiente 

virtual
Unidade 3: Gerenciamento de negócios virtuais
Unidade 4:  Segurança e ética nos negócios 

eletrônicos

Sumário:
Unidade 1: Conceitos, objetivos e organização
Unidade 2:  Tipos e técnicas de orçamento e 

integração
Unidade 3: Plano orçamentário geral
Unidade 4:  Consolidação e monitoramento do 

orçamento

Sumário:
Unidade 1: O que é OSM
Unidade 2: O O de OSM
Unidade 3: O S de OSM
Unidade 4: O M de OSM

Sumário:
Unidade 1:  Fontes de ações de correção, corre-

tivas, preventivas e de melhoria
Unidade 2:  Análise das fontes de ação, confor-

midades e não conformidades
Unidade 3: Ações sobre não conformidades
Unidade 4:  O PDCA das ações de correção, cor-

retivas, preventivas e de melhoria

Sumário:
Unidade 1:  Os processos de negociação no 

ambiente de trabalho
Unidade 2:  Habilidade e competência para ven-

cer obstáculos em negociações
Unidade 3: O poder e a mediação de confl itos
Unidade 4:  O processo de tomada de decisão e 

a negociação efetiva

Sumário:
Unidade 1: Metrologia e seus conceitos
Unidade 2: Medidas e suas referências
Unidade 3: Controle metrológico
Unidade 4: Gestão metrológica

Catalogo de solucoes 2016_book.indb   28 11/03/16   18:03



Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM 
RH
OrganizadorAirton Vieira de Almeida
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Organizador Airton Vieira de Almeida
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
OrganizadorCleber Suckow Nogueira
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Organizador Cleber Suckow Nogueira
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA
OrganizadoraÁguida Garreth Ferraz Rocha
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PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA
Organizadora Águida Garreth Ferraz Rocha
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PESQUISA MERCADOLÓGICA
OrganizadorAirton Rodrigues
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Organizador Airton Rodrigues
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Planejamento de cenários logísticos, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como Planejamento de vendas, operações, esto-
que e vendas que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

PLANEJAMENTO DE 
CENÁRIOS LOGÍSTICOS
Organizadora Viviane Szabo
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Planejamento e 
gestão estratégica

Organizadora
Águida Garreth Ferraz 
Rocha

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-55-7
176 páginas

Planejamento 
estratégico

Organizador
Cleber Suckow 
Nogueira

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1214-8
128 páginas

Planejamento 
estratégico em RH

Organizador
Airton Vieira de Almeida

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1215-5
128 páginas

Planejamento e con-
troladoria financeira

Organizador
Valter Pereira 
Francisco Filho

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1665-8
144 páginas

Planejamento de 
cenários logísticos 

Organizadora
Viviane Szabo

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1710-5
152 páginas

Pesquisa 
mercadológica

Organizador
Airton Rodrigues

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1213-1
208 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Fundamentação para administração 

estratégica
Unidade 2:  Processo da administração 

estratégica
Unidade 3:  Questões especiais na 

administração
Unidade 4: Estrutura para análise estratégica

Sumário:
Unidade 1: Aspectos introdutórios e conceitos
Unidade 2: Plano estratégico
Unidade 3: As dimensões da estratégia
Unidade 4:  Custos, controles e competências 

estratégicas

Sumário:
Unidade 1: Iniciando o planejamento estratégico
Unidade 2:  Construção técnica de um planeja-

mento estratégico
Unidade 3:  O planejamento estratégico para a 

área de recursos humanos
Unidade 4:  Responsabilidades e assessoria em 

recursos humanos

Sumário:
Unidade 1: Introdução à controladoria
Unidade 2: Controladoria empresarial
Unidade 3:  Controladoria, gestão e criação de 

valor
Unidade 4:  Controladoria e avaliação 

empresarial

Sumário:
Unidade 1: Planejamento da logística
Unidade 2:  Planejamento de vendas e 

operações
Unidade 3:  Planejamento de estoques e 

produção
Unidade 4:  Logística de importação e regimes 

aduaneiros

Sumário:
Unidade 1:  Pesquisa de Marketing: o que é e 

visão geral
Unidade 2: Briefi ng de pesquisa de marketing
Unidade 3:  Concepção do estudo e origem de 

dados de pesquisa 
Unidade 4:  Apoio dos sistemas de informação 

a pesquisa; análise, tabulação e 
interpretação de dados

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Planejamento e controladoria financeira, isso não é dife-
rente. Nele, tópicos como controladoria empresarial, gestão e 
criação de valor que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

PLANEJAMENTO E 
CONTROLADORIA 
FINANCEIRA
Organizador Valter Pereira Francisco Filho
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PLANEJAMENTO E 
CONTROLADORIA 
FINANCEIRA
Organizador Valter Pereira Francisco Filho
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PSICOLOGIA DA SAÚDE
OrganizadoraEvelyn Vigueiras
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PSICOLOGIA DA SAÚDE
Organizadora Evelyn Vigueiras
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
OrganizadorWilson Ferreira Coelho
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PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Organizador Wilson Ferreira Coelho
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Psicologia da aprendizagem, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como processo de ensino aprendizagem e teorias da apren-
dizagem são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

PSICOLOGIA DA 
APRENDIZAGEM
Organizadora Suzana Aparecida dos Santos Camara
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PSICOLOGIA DA 
APRENDIZAGEM
Organizadora Suzana Aparecida dos Santos Camara

ISBN 978-85-430-1691-7

9788543016917
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre -
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Avaliação, isso não é diferente. Nele, tópicos como contexto 
escolar e sistema de avaliação são apresentados de um ponto 
de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam 
na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.
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ORGANIZADOR LIU SHIH LU

Psicologia da 
aprendizagem

Organizadora
Suzana Aparecida dos 
Santos Camara

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1691-7
176 páginas

Psicologia da 
educação

Organizador
Wilson Ferreira Coelho

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1218-6
136 páginas

Psicologia da saúde

Organizadora
Evelyn Vigueiras

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1109-7
168 páginas

Processo decisório

Organizador
José Antonio Paganotti

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1666-5
236 páginas

Prevenção e 
tratamento de não 
conformidades

Organizador
Liu Shih Lu

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1211-7
176 páginas

Política social

Reinaldo Dias

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1216-2
160 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Fundamentos do processo de apren-

dizagem
Unidade 2:  Contribuições signifi cativas para a cons-

trução do pensamento e da linguagem
Unidade 3:  O processo de ensino-aprendizagem, 

suas dimensões e contribuições para o 
desenvolvimento humano 

Unidade 4:  Teorias da aprendizagem e outras 
ferramentas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à psicologia da educação
Unidade 2:  A inteligência humana e a aprendi-

zagem
Unidade 3:  Os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem
Unidade 4:  O processo de ensino-aprendiza-

gem e as interações em sala de aula

Sumário:
Unidade 1: Psicologia da saúde
Unidade 2:  A presença da mãe e do pai na 

primeira infância
Unidade 3: Obesidade infantil
Unidade 4: Depressão e estresse

Sumário:
Unidade 1:  O histórico e a evolução do proces-

so decisório
Unidade 2:  O processo decisório dentro das 

organizações
Unidade 3: A informação e o processo decisório
Unidade 4:  Decisão na era da informação e do 

conhecimento

Sumário:
Unidade 1:  Fontes de ações de correção, corre-

tivas, preventivas e de melhoria
Unidade 2:  Análise das fontes de ação, confor-

midades e não conformidades
Unidade 3: Ações sobre não conformidades
Unidade 4:  O PDCA das ações de correção, cor-

retivas, preventivas e de melhoria

Sumário:
Unidade 1: O contexto das políticas sociais
Unidade 2: O Estado de bem-estar social
Unidade 3: Dimensões da política social
Unidade 4:  O sistema de proteção social no 

Brasil

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Processo decisório, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
informação e processo decisório nas organizações que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

PROCESSO DECISÓRIO
Organizador José Antonio Paganotti
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Humanas

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PSICOLOGIA GERAL E SOCIAL
OrganizadoraAngela Bernardo de Lorena
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Responsabilidade social, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como projetos sociais e responsabilidade social que, depen-
dendo da abordagem, podem parecer complicados são apresen-
tados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as 
coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo 
intensivo (e real) de aprendizagem.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Organizadora Alayde dos Santos Perseguini
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre -
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Microbiologia dos alimentos, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como identificação dos microrganismos aos surtos ali-
mentares, microbiologia da água, do solo e dos vegetais que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.
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SAÚDE COLETIVA
ORGANIZADORA GREICE BASSINELLO

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E 
SOCIALIZAÇÃO
OrganizadoraMaria Helena Alves de Faria

O
r

ga
n

iza
do

r
a

 M
a

r
ia

 H
elen

a
 A

lves de Fa
r

ia
R

ECR
U

TA
M

EN
TO

, SELEÇÃ
O

 E SO
CIA

LIZ
A

ÇÃ
O

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E 
SOCIALIZAÇÃO
Organizadora Maria Helena Alves de Faria

ISBN 978-85-430-1220-9

9788543012209

Humanas

lo ja.pearson.com.br

BUP_Catagolo_120capas.indd   70 26/02/2016   17:03:42

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Publicidade e propaganda, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como publicidade, propaganda e agências são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA
Organizador Alexandre Augusto Giorgio
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO
OrganizadorWilson Ferreira Coelho
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Sumário:
Unidade 1:  Cenário contextual do Sistema 

Único de Saúde
Unidade 2:  Fundamentando e instrumenta-

lizando o processo de saúde-doença 
Unidade 3:  Em busca da organização dos servi-

ços de saúde
Unidade 4:  Problematizando o cotidiano do 

trabalho em saúde na família e na 
comunidade

Saúde coletiva

Organizadora
Greice Bassinello

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0975-9
152 páginas

Recrutamento, 
seleção e socialização

Organizadora
Maria Helena Alves 
de Faria

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1220-9
144 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Processo de recrutamento e seleção 

– conceitos básicos
Unidade 2: Recrutamento e seleção de pessoal
Unidade 3:  Administração do processo de re-

crutamento e seleção de pessoal
Unidade 4:  Lidando com a diversidade da força 

de trabalho e ética do processo

Sumário:
Unidade 1: Responsabilidade social
Unidade 2:  Responsabilidade social: movimen-

tos de grupos sociais representativos
Unidade 3:  Responsabilidade social: gerindo 

programas e dialogando com a 
educação

Unidade 4:  Projetos sociais e pedagógicos so-
mando práticas de intervenções nas 
demandas sociais

Responsabilidade 
social

Organizadora
Alayde dos Santos 
Perseguini

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1667-2
168 páginas

Sumário:
Unidade 1: Publicidade e propaganda funcionam
Unidade 2: Fundamentos e organização
Unidade 3: Origens e desenvolvimento
Unidade 4: Por dentro da agência de propaganda

Publicidade e 
propaganda

Organizador
Alexandre Augusto 
Giorgio

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1694-8
136 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à psicologia
Unidade 2:  O desenvolvimento da subjetividade 

humana
Unidade 3: Psicologia social
Unidade 4:  Imaginário social e os processos 

grupais

Psicologia geral e 
social

Organizadora
Angela Bernardo de 
Lorena

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0519-5
128 páginas

Sumário:
Unidade 1:  A psicologia e o desenvolvimento 

humano
Unidade 2:  As interfaces entre psicologia do 

desenvolvimento e psicologia da 
educação

Unidade 3: As teorias psicológicas na educação
Unidade 4:  Psicologia do desenvolvimento e 

educação

Psicologia do 
desenvolvimento

Organizador
Wilson Ferreira Coelho

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1219-3
136 páginas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Sistema financeiro nacional, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como mercado financeiro, finanças corporativas e orça-
mento que, dependendo da abordagem, podem parecer com-
plicados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL
Organizador Luiz Henrique Mourão Machado
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Organizador Luiz Henrique Mourão Machado
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9788543016689
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Sistemas de informações gerenciais em RH, isso não é dife-
rente. Nele, tópicos como evolução da tecnologia da informação 
e segurança e tendências da TI que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS EM RH
Organizador José Carlos Hoelz
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Segurança do trabalho e saúde ocupacional, isso não é dife-
rente. Nele, tópicos como acidentes, doenças e saúde ocupa-
cional são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

SEGURANÇA DO TRABALHO 
E SAÚDE OCUPACIONAL
Organizador Celso Augusto Rossete
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Organizador Celso Augusto Rossete
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

SEGURANÇA E HIGIENE DO 
TRABALHO
OrganizadorCelso Augusto Rossete
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Organizador Celso Augusto Rossete
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre -
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Avaliação, isso não é diferente. Nele, tópicos como contexto 
escolar e sistema de avaliação são apresentados de um ponto 
de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam 
na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.
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ORGANIZADOR BELMIRO N. JOÃO

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Sistemas de remuneração, incentivos e carreira, isso não é 
diferente. Nele, tópicos como cargos e planos de remuneração 
que, dependendo da abordagem, podem parecer complicados 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

SISTEMAS DE 
REMUNERAÇÃO, 
INCENTIVOS E CARREIRA
Organizador Celso Furniel Salicio
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Sumário:
Unidade 1:  Sistemas de informação na era 

digital
Unidade 2:  Infraestrutura de tecnologia da 

informação (TI)
Unidade 3:  Sistemas de informação na era 

digital
Unidade 4:  Como gerenciar e desenvolver siste-

mas de informação

Sistemas de 
informação

Organizador
Belmiro N. João

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-64574-53-3
136 páginas

Sistemas de informa-
ções gerenciais em RH

Organizador
José Carlos Hoelz

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1669-6
144 páginas

Sumário:
Unidade 1: Evolução da tecnologia da informação
Unidade 2:  Sistemas de informação no apoio 

estratégico aos negócios
Unidade 3:  A aplicação dos sistemas de infor-

mação na área de RH
Unidade 4:  Segurança e tendências da tecnolo-

gia da informação

Sumário:
Unidade 1:  Papel do RH no desenvolvimento de 

remuneração e cargos
Unidade 2:  Remuneração: do modelo tradicio-

nal ao moderno
Unidade 3:  Colocando o plano de remuneração 

em prática
Unidade 4:  Programas estratégicos para moti-

var profi ssionais

Sistemas de 
remuneração, 
incentivos e carreira

Organizador
Celso Furniel Salicio

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1670-2
120 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Sistema Financeiro Nacional e ges-

tão dos recursos fi nanceiros
Unidade 2: Mercado fi nanceiro
Unidade 3: Finanças corporativas
Unidade 4: Orçamentos

Sistema financeiro 
nacional

Organizador
Luiz Henrique 
Mourão Machado

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1668-9
120 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Fundamentação histórica, legalida-

des e conceitos aplicados à segu-
rança e saúde do trabalho

Unidade 2:  As responsabilidades e o dimensio-
namento do SESMT e Cipa

Unidade 3:  Inspeção, sinalização e equipamen-
tos de segurança

Unidade 4:  Primeiros socorros, riscos elétricos, 
ergonomia e gestão em SST

Segurança e higiene 
do trabalho

Organizador
Celso Augusto Rossete

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1221-6
184 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Os acidentes, as doenças e a preven-

ção em segurança e saúde ocupacional
Unidade 2:  As responsabilidades e legislações 

aplicadas à saúde ocupacional, SESMT 
e Cipa

Unidade 3:  Equipamentos de proteção, PCMSO, 
PPRA, insalubridade e periculosidade

Unidade 4:  Gestão em SSO, ergonomia, treinamen-
tos e qualidade de vida no trabalho

Segurança do 
trabalho e saúde 
ocupacional

Organizador
Celso Augusto Rossete

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1692-4
176 páginas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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TECNOLOGIA DE GESTÃO
 Reinaldo Dias

ISBN 978-85-430-0523-2
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO
OrganizadorEnzo Fiorelli Vasques
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TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO
Organizador Enzo Fiorelli Vasques

ISBN 978-85-430-1103-5

9788543011035
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

SOCIOLOGIA E ÉTICA 
PROFISSIONAL
Reinaldo Dias
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SOCIOLOGIA E ÉTICA 
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 Reinaldo Dias

ISBN 978-85-430-1222-3
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA
OrganizadoraKenya J. Marcon
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SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA
Organizadora Kenya J. Marcon
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

SOCIOLOGIA CLÁSSICA
OrganizadorReinaldo Dias
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SOCIOLOGIA CLÁSSICA
Organizador Reinaldo Dias
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.
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SOCIOLOGIA
 Reinaldo Dias
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Sociologia 
contemporânea

Organizadora 
Kenya J. Marcon

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1102-8
168 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Contexto social, controle e  

emancipação
Unidade 2: Políticas públicas e sociais
Unidade 3:  Espaço público, globalizado e desi-

gualdades sociais
Unidade 4: Sociologia brasileira e serviço social

Tecnologia de gestão

Reinaldo Dias

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0523-2
208 páginas

Sumário:
Unidade 1: A administração das organizações 
Unidade 2: Os clássicos da administração
Unidade 3: Princípios básicos da organização
Unidade 4: A administração e a função gerencial

Sumário:
Unidade 1: A sociologia e a sociedade industrial
Unidade 2: As organizações como culturas
Unidade 3:  A ética nas empresas e a pós-mo-

dernidade
Unidade 4: A profissão e a ética

Sociologia e ética 
profissional

Reinaldo Dias

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1222-3
208 páginas

Técnicas de negocia-
ção e apresentação

Organizador 
Enzo Fiorelli Vasques

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1103-5
184 páginas

Sumário:
Unidade 1:  A arte de se comunicar - algumas 

considerações
Unidade 2:  Técnicas de negociação e apresen-

tação
Unidade 3:  Eventos e comunicação empre-

sarial - conflitos, etiqueta social e 
empresarial

Unidade 4: Processo de negociação

Sumário:
Unidade 1:  Sociologia: da preparação do terreno 

aos primeiros frutos
Unidade 2:  A sociedade burguesa e os primórdios 

da teoria
Unidade 3:  Capitalismo, divisão do trabalho e 

meios de produção – a sociedade se 
especializa

Unidade 4:  Sociologia, comunicação e mudanças 
sociais – uma análise em processo

Sociologia clássica

Organizador 
Reinaldo Dias

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0520-1
160 páginas

Sumário:
Unidade 1: O estudo da sociedade
Unidade 2: O indivíduo e a sociedade
Unidade 3: Sociedade e estrutura social
Unidade 4:  Desiguladade e comportamento 

social

Sociologia

Reinaldo Dias

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-35-9
160 páginas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

TEORIA DA LITERATURA II
OrganizadorPedro Paulo da Silva
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TEORIA DA LITERATURA II
Organizador Pedro Paulo da Silva

ISBN 978-85-430-1104-2
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO
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TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO
es Filipe Sobral e Alketa Peci

ISBN 978-85-64574-32-8
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

TEORIA DA LITERATURA
OrganizadorPedro Paulo da Silva
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TEORIA DA LITERATURA
Organizador Pedro Paulo da Silva

ISBN 978-85-430-0527-0

9788543005270
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

TECNOLOGIAS, MERCADOS E 
MUDANÇAS NO TRABALHO
OrganizadoraAndrea Luiza da Silva

O
r

ga
n

iza
do

r
a

 A
n

dr
ea

 Lu
iza

 da
 Silva

TECN
O

LO
G

IA
S, M

ER
CA

D
O

S E M
U

D
A

N
ÇA

S N
O

 TR
A

B
A

LH
O

TECNOLOGIAS, MERCADOS E 
MUDANÇAS NO TRABALHO
Organizadora Andrea Luiza da Silva

ISBN 978-85-430-0526-6

9788543005266

Humanas

lo ja.pearson.com.br

BUP_Catagolo_120capas.indd   78 26/02/2016   17:03:43

Sumário:
Unidade 1:  Noções básicas de literatura e teoria 

literária
Unidade 2:  Os gêneros literários e um pouco 

mais de teoria
Unidade 3:  A crítica literária e as singularidades 

da literatura
Unidade 4:  A poesia e a teoria em perfeita 

harmonia

Teoria da literatura I

Organizador
Pedro Paulo da Silva

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0527-0
144 páginas

Tecnologias, merca-
dos e mudanças no 
trabalho

Organizadora
Andrea Luiza da Silva

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0526-6
128 páginas

Sumário:
Unidade 1:  O mercado de trabalho e suas rela-

ções de produtividade e risco
Unidade 2:  Mercado de trabalho: saúde e 

tecnologias
Unidade 3: Condições ambientais de trabalho
Unidade 4:  Introdução à legislação de higiene, 

saúde e segurança do trabalho

Teoria da literatura II

Organizador
Pedro Paulo da Silva

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1104-2
152 páginas

Sumário:
Unidade 1: A natureza da teoria literária
Unidade 2:  A estrutura da obra literária
Unidade 3: O estudo da narrativa
Unidade 4:  Personagens, tempo e espaço na 

narrativa

Teorias da 
administração

Filipe Sobral e 
Alketa Peci

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-32-8
168 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Introdução às teorias de adminis-

tração
Unidade 2: Escola clássica de administração
Unidade 3: Escola comportamental
Unidade 4:  A escola quantitativa e a escola 

contingencial
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ANATOMIA HUMANA I
OrganizadorRodrigo Zieri
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ANATOMIA HUMANA I
Organizador Rodrigo Zieri

ISBN 978-85-430-0537-9

9788543005379
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ANÁLISE E DEMONSTRAÇÃO 
FINANCEIRA
OrganizadorÉrico Luz
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ANÁLISE E DEMONSTRAÇÃO 
FINANCEIRA
Organizador Érico Luz

ISBN 978-85-430-0958-2

9788543009582
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

AMBIENTES OPERACIONAIS
OrganizadorPaulo Henrique Bittencourt
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AMBIENTES OPERACIONAIS
Organizador Paulo Henrique Bittencourt

ISBN 978-85-430-0535-5

9788543005355

Exatas

lo ja.pearson.com.br

BUP_Catagolo_120capas.indd   83 26/02/2016   17:03:44

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ÁLGEBRA LINEAR
OrganizadoraDaniela Barude Fernandes
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ÁLGEBRA LINEAR
Organizadora Daniela Barude Fernandes

ISBN 978-85-430-0956-8

9788543009568
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Análise e modelagem de sistemas, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como sistema de informação, desenvolvimento 
de softwares e modelagem de sistemas que, dependendo da 
abordagem, podem parecer complicados são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

ANÁLISE E MODELAGEM  
DE SISTEMAS
Organizador Antonio Lopes Marinho
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ANÁLISE E MODELAGEM  
DE SISTEMAS
Organizador Antonio Lopes Marinho

ISBN 978-85-430-1734-1

9788543017341
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Análise das operações bancárias, crédito e fi nanciamentos, 
isso não é diferente. Nele, tópicos como fundos de investimen-
tos, mercados e demonstrações fi nanceiras − que, dependendo 
da abordagem, podem parecer complicados − são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

ANÁLISE DAS OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS, CRÉDITO E 
FINANCIAMENTOS
Organizador Cleyton Izidoro
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ANÁLISE DAS OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS, CRÉDITO E 
FINANCIAMENTOS
Organizador Cleyton Izidoro

ISBN 978-85-430-1711-2

9788543017112
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Sumário:
Unidade 1: Matrizes e determinantes
Unidade 2: Sistemas de equações lineares
Unidade 3: Vetores e espaços vetoriais
Unidade 4: Transformação linear

Sumário:
Unidade 1:  Introdução ao estudo da anatomia - 

sistema locomotor
Unidade 2: Sistemas nervoso e circulatório
Unidade 3: Sistemas respiratório e digestório
Unidade 4:  Sistemas urinário, genital, endócri-

no e tegumentar

Anatomia humana I

Organizador
Rodrigo Zieri

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0537-9
208 páginas

Análise e modelagem 
de sistemas

Organizador
Antonio Lopes Marinho

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1734-1
176 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Aplicações e importância do sistema 

de informação e do desenvolvimen-
to de softwares

Unidade 2:  Análise de requisitos e métodos 
para modelagem de sistemas

Unidade 3:  Recursos e instrumentos para a 
modelagem de sistemas

Unidade 4:  Importância dos diagramas na mo-
delagem de sistemas

Sumário:
Unidade 1: Estrutura dos relatórios contábeis
Unidade 2:  Técnicas de análise - aspecto 

fi nanceiro
Unidade 3:  Análise de rentabilidade e geração 

de caixa
Unidade 4:  Capital de giro e dinâmica operacio-

nal da empresa

Análise e 
demonstração 
financeira

Organizador
Érico Luz

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0958-2
128 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Apresentando os sistemas opera-

cionais
Unidade 2:  Impasses, multimídia, múltiplos 

processadores e segurança
Unidade 3: O sistema operacional Windows
Unidade 4: Ferramentas Offi  ce e Internet

Sumário:
Unidade 1:  Fundos de investimentos e fundos 

mútuos
Unidade 2: Operações de fi nanciamento
Unidade 3: Mercados
Unidade 4:  Demonstrações fi nanceiras e siste-

mas fi nanceiros

Análise das operações 
bancárias, crédito e 
financiamentos

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1711-2
168 páginas

Ambientes 
operacionais

Organizador
Paulo Henrique 
Bittencourt

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0535-5
224 páginas

Álgebra linear

Organizadora
Daniela Barude 
Fernandes

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0956-8
144 páginas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

BIOQUÍMICA HUMANA
OrganizadoraAna Paula Areas
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Organizadora Ana Paula Areas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre -
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Cálculo vetorial, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
variáveis, cálculo integral, campos gradientes e laplacianos que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

CÁLCULO VETORIAL
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L

BANCO DE DADOS
ORGANIZADORA CLAUDIA VICCI AMADEU 

ISBN 978-85-430-1713-6
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre -
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Microbiologia dos alimentos, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como identificação dos microrganismos aos surtos ali-
mentares, microbiologia da água, do solo e dos vegetais que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MICROBIOLOGIA DOS 
ALIMENTOS
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BIOESTATÍSTICA
ORGANIZADORA MAÍSA RODRIGUES

ISBN 978-85-430-1729-7

Biblio  Universitária Pearson
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Bioquímica dos alimentos, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como carboidratos, proteínas e lipídeos que, dependendo 
da abordagem, podem parecer complicados são apresentados 
de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

BIOQUÍMICA DOS 
ALIMENTOS
Organizadora Graziela Brusch Brinques
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BIOQUÍMICA DOS 
ALIMENTOS
Organizadora Graziela Brusch Brinques

ISBN 978-85-430-1724-2

9788543017242

Saude

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Arquitetura para computação móvel, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como Arquitetura de Software, WebServices, lin-
guagens de descrição arquitetural (ADL) que, dependendo da 
abordagem, podem parecer complicados são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

ARQUITETURA PARA 
COMPUTAÇÃO MÓVEL
Organizador Rafael Félix
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Organizador Rafael Félix
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Arquitetura de software, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como modelagem e implementação de arquiteturas e fra-
meworks que, dependendo da abordagem, podem parecer com-
plicados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ARQUITETURA  
DE SOFTWARE
Organizador Giocondo Marino Gallotti
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DE SOFTWARE
Organizador Giocondo Marino Gallotti
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Sumário:
Unidade 1:  Características da água e estrutura 

e função das proteínas
Unidade 2:  Vitaminas e estruturas dos lipídios, 

carboidratos e ácidos nucleicos
Unidade 3:  Metabolismo de carboidratos e 

lipídios
Unidade 4:  Ciclo do ácido cítrico, cadeia de 

transporte de elétrons e metabolis-
mo de aminoácidos

Bioquímica humana

Organizadora
Ana Paula de Mattos 
Arêas Dau

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1095-3
320 páginas

Bioquímica dos 
alimentos

Organizadora
Graziela Brusch 
Brinques

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1724-2
160 páginas

Sumário:
Unidade 1: Bioquímica dos alimentos e água
Unidade 2: Carboidratos
Unidade 3: Proteínas e lipídeos
Unidade 4:  Alimentos de origem vegetal e 

aditivos

Sumário:
Unidade 1:  Uma visão geral sobre bioestatística 

e conceitos fundamentais
Unidade 2:  Estatística descritiva: organizando 

os dados
Unidade 3:  Estatística descritiva: tabelas, gráfi -

cos e medidas
Unidade 4:  Estatística inferencial: probabilidade 

e distrubuições

Bioestatística

Organizadora
Maísa Rodrigues

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0538-6
192 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Introdução aos bancos de dados e o 

modelo conceitual
Unidade 2: Modelo relacional
Unidade 3: SQL - Instruções básicas
Unidade 4:  SQL avançada e tecnologias emer-

gentes para banco de dados

Banco de dados

Organizadora
Claudia Vicci Amadeu

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0683-3
208 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à arquitetura de software
Unidade 2: Modelos e projetos arquitetônicos
Unidade 3: WebServices e serviços
Unidade 4:  Linguagens de descrição arquitetu-

ral (ADL)

Sumário:
Unidade 1:  Conceitos arquiteturais, componen-

tes, conectores e confi gurações
Unidade 2: Modelagem e análises arquiteturais
Unidade 3:  Projetando e implementando arqui-

teturas
Unidade 4:  Frameworks e projetos de requisi-

tos formais e não formais

Arquitetura para 
computação móvel

Organizador
Rafael Félix

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1736-5
152 páginas

Arquitetura de 
software

Organizador
Giocondo Marino 
Antonio Gallotti

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1735-8
144 páginas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DOS MATERIAIS
OrganizadorHenrique Cezar Pavanati
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DOS MATERIAIS
Organizador Henrique Cezar Pavanati
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CÁLCULO INTEGRAL
OrganizadoraDaniela Barude Fernandes
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CÁLCULO INTEGRAL
Organizadora Daniela Barude Fernandes
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CÁLCULO DIFERENCIAL
OrganizadoraDaniela Barude Fernandes
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CÁLCULO DIFERENCIAL
Organizadora Daniela Barude Fernandes
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Cálculo vetorial, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
variáveis, cálculo integral, campos gradientes e laplacianos que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

CÁLCULO VETORIAL
Organizador Nivaldo Gonçalves de Faria
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CÁLCULO VETORIAL
Organizador Nivaldo Gonçalves de Faria

ISBN 978-85-430-1713-6

9788543017136

Exatas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos.

Em Cálculo numérico, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
equações não lineares e resolução de sistemas lineares que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

CÁLCULO NUMÉRICO
Organizadora Daniela Barude Fernandes
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CÁLCULO NUMÉRICO
Organizadora Daniela Barude Fernandes

ISBN 978-85-430-1712-9
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Sumário:
Unidade 1: Conceitos iniciais
Unidade 2:  Equações não lineares ou zeros 

reais de funções reais
Unidade 3: Resolução de sistemas lineares
Unidade 4:  Outras aplicações do cálculo 

numérico

Cálculo numérico

Organizadora
Daniela Barude 
Fernandes

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1712-9
176 páginas

Cálculo vetorial

Organizador
Nivaldo Gonçalves de 
Faria

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1713-6
168 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Funções de várias variáveis a valo-

res reais e funções de duas e três 
variáveis

Unidade 2: Cálculo integral
Unidade 3: Campos gradientes e laplacianos
Unidade 4: Integração em campos vetoriais

Sumário:
Unidade 1: Os materiais e sua essência 
Unidade 2: Ligas metálicas
Unidade 3: Materiais não metálicos
Unidade 4:  Aplicação dos materiais e suas 

implicações

Ciência e tecnologia 
dos materiais

Organizador
Henrique Cezar 
Pavanati

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0979-7
200 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Funções exponenciais e logarítmi-

cas: generalidades e aplicações
Unidade 2:  Limite e derivada de funções trigo-

nométricas, regra de L’Hospital e 
conceitos iniciais do cálculo integral

Unidade 3:  Integrais imediatas e integral 
defi nida

Unidade 4:  Outros métodos de integração, 
coordenadas e integral defi nida

Cálculo diferencial

Organizadora
Daniela Barude 
Fernandes

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-430-0542-3
128 páginas

Sumário:
Unidade 1: As funções e seus gráfi cos
Unidade 2: Teoria dos limites e derivada
Unidade 3: Regras de derivação de funções
Unidade 4: Conceitos da análise de gráfi cos

Sumário:
Unidade 1: Metabolismo de carboidratos
Unidade 2: Vitaminas e lipídios
Unidade 3: Metabolismo de proteínas
Unidade 4: Minerais e inter-relações metabólicas

l o ja .pearson .com.br

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre -
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Microbiologia dos alimentos, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como identificação dos microrganismos aos surtos ali-
mentares, microbiologia da água, do solo e dos vegetais que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MICROBIOLOGIA DOS 
ALIMENTOS

M
ICRO

BIO
LO

G
IA

 D
O

S A
LIM

EN
TO

S
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BIOQUÍMICA HUMANA 
APLICADA À NUTRIÇÃO
ORGANIZADORA GRAZIELA BRUSCH  BRINQUES

Cálculo integral

Organizadora
Daniela Barude 
Fernandes

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0976-6
160 páginas

Bioquímica humana 
aplicada à nutrição

Organizadora
Graziela Brusch 
Brinques

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0973-5
184 páginas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

DESENHO TÉCNICO
OrganizadorAilton Santos Silva
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DESENHO TÉCNICO
Organizador Ailton Santos Silva

ISBN 978-85-430-1097-7
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

EPIDEMIOLOGIA
OrganizadoraDaniela Tietzmann
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EPIDEMIOLOGIA
Organizadora Daniela Tietzmann

ISBN 978-85-430-0991-9

9788543009919

Ciências da saúde
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CUSTOS
Evandir Megliorini
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CUSTOS
 Evandir Megliorini

ISBN 978-85-64574-51-9
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA
OrganizadorSevero de Paoli
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CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Organizador Severo de Paoli

ISBN 978-85-430-1096-0
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Equações diferenciais, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como equações diferenciais de primeira ordem e transformada 
de Laplace que, dependendo da abordagem, podem parecer 
complicados são apresentados de um ponto de vista inusitado 
que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibi-
lita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
Organizador Alexandre Rigotti Silva
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EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
Organizador Alexandre Rigotti Silva
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Eletricidade e magnetismo, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como campos elétricos e capacitância, eletrodinâmica, cir-
cuitos elétricos e magnetismo que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

ELETRICIDADE E 
MAGNETISMO
Organizador Alexandre Rigotti Silva
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Sumário:
Unidade 1: Lei de Coulomb
Unidade 2: Campos elétricos e capacitância
Unidade 3: Introdução à eletrodinâmica
Unidade 4: Circuitos elétricos e magnetismo

Eletricidade e 
magnetismo

Organizador
Alexandre Rigotti Silva

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1714-3
160 páginas

Epidemiologia

Organizadora
Daniela Tietzmann

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0991-9
120 páginas

Sumário:
Unidade 1: Epidemiologia: fundamentos básicos
Unidade 2:  Introduzindo conceitos básicos da 

epidemiologia
Unidade 3:  Introdução a tópicos aplicados em 

epidemiologia
Unidade 4:  Abordagem de tópicos especiais em 

epidemiologia

Sumário:
Unidade 1: Conceitos matemáticos
Unidade 2:  Equações diferenciais de primeira 

ordem
Unidade 3:  Equações diferenciais lineares de 

ordem superior
Unidade 4: Transformada de Laplace

Equações diferenciais

Organizador
Alexandre Rigotti Silva

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1715-0
136 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Conceitos e sistemas de 

representação
Unidade 2:  Normas de representação e vistas 

ortogonais
Unidade 3:  Vistas auxiliares e axonometria 

ortogonal
Unidade 4: Perspectivas

Desenho técnico

Organizador
Ailton Santos Silva

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1097-7
136 páginas

Custos

Evandir Megliorini

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-51-9
160 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Bases para o conhecimento de 

custos
Unidade 2: Métodos de custeio
Unidade 3:  Custos em empresas comerciais e 

prestadoras de serviços
Unidade 4: Formação do preço de venda

Sumário:
Unidade 1:  Células em close: biologia e micros-

copia
Unidade 2:  As membranas e organelas mem-

branosas da célula
Unidade 3:  Os componentes do núcleo celular 

fazem a vida atravessar os tempos
Unidade 4:  A fecundação e o desenvolvimento 

inicial do embrião

Citologia e 
embriologia

Organizador
Severo de Paoli

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1096-0
296 páginas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FÍSICO-QUÍMICA
OrganizadoraAndréia Alves de Lima
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Organizadora Andréia Alves de Lima
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FÍSICA GERAL
OrganizadoraMonica Midori Marcon Rchida Sguazzardi
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FÍSICA GERAL
Organizadora Monica Midori Marcon Rchida Sguazzardi

ISBN 978-85-430-1108-0

9788543011080
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FINANÇAS
OrganizadorValter Pereira Francisco Filho
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Organizador Valter Pereira Francisco Filho

ISBN 978-85-430-0996-4
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

ESTATÍSTICA
OrganizadoraFernanda Cesar Bonafini
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ESTATÍSTICA
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini

ISBN 978-85-64574-40-3

9788564574403
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Fisiologia humana, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
fisiologia celular, homeostase dos gases, da água e dos eletró-
litos  que, dependendo da abordagem, podem parecer compli-
cados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

FISIOLOGIA HUMANA
Organizadora Alice Gonçalves Lima
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FISIOLOGIA HUMANA
Organizadora Alice Gonçalves Lima

ISBN 978-85-430-1717-4

9788543017174

Saude

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Estatística II, isso não é diferente. Nele, tópicos como pro-
babilidade e distribuições de probabilidade, testes de hipóte-
ses, correlação e regressão que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

ESTATÍSTICA II
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini
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ESTATÍSTICA II
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini

ISBN 978-85-430-1716-7

9788543017167
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Sumário:
Unidade 1:  Medição: Sistema Internacional de 

Unidades
Unidade 2: Cinemática e seus conceitos básicos
Unidade 3: Força e movimento circular
Unidade 4: Trabalho e energia

Física geral

Organizadora
Monica Midori Marcon 
Uchida Sguazzardi

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1108-0
136 páginas

Físico-química

Organizadora
Andréia Alves de Lima

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1105-9
208 páginas

Sumário:
Unidade 1: Gases
Unidade 2: Segunda lei da termodinâmica
Unidade 3: Princípio de Le Châtelier
Unidade 4: Diagrama de fases

Sumário:
Unidade 1: Fisiologia celular
Unidade 2:  Fisiologia do movimento do 

 músculo e do sangue
Unidade 3:  Homeostase dos gases, da água e 

dos eletrólitos 
Unidade 4:  Moléculas que nutrem e regulam as 

células

Fisiologia humana

Organizadora
Alice Gonçalves Lima

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1717-4
304 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Conhecendo as fi nanças 

empresariais
Unidade 2:  O mercado fi nanceiro e seus meca-

nismos
Unidade 3:  Financiamentos e investimentos 

empresariais
Unidade 4:  A falência e recuperação judicial de 

empresas

Finanças 

Organizador
Valter Pereira 
Francisco Filho

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0996-4
120 páginas

Sumário:
Unidade 1: Uma visão geral sobre estatística
Unidade 2:  Conceitos básicos de probabilidade 

e distribuições de probabilidade
Unidade 3:  Intervalo de confi ança, testes de 

hipóteses, teste de ajuste qui-qua-
drado e teste F

Unidade 4:  Números-índices, correlação e 
regressão

Estatística II

Organizadora
Fernanda Cesar 
Bonafi ni

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1716-7
272 páginas

Sumário:
Unidade 1: Estatística descritiva
Unidade 2:  Probabilidade e distribuições de 

probabilidade
Unidade 3: Estatística inferencial
Unidade 4: Mais inferências estatísticas

Estatística

Organizadora
Fernanda Cesar 
Bonafi ni

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-40-3
176 páginas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GENÉTICA HUMANA
OrganizadoraLúcia Rosane Bertholdo Vargas

O
r

ga
n

iza
do

r
a

 Lú
cia

 R
o

sa
n

e B
er

th
o

ldo
 Va

r
ga

s
G

EN
ÉTICA

 H
U

M
A

N
A

GENÉTICA HUMANA
Organizadora Lúcia Rosane Bertholdo Vargas

ISBN 978-85-430-1099-1

9788543010991
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GEOMETRIA ANALÍTICA
OrganizadorAirton Borin Junior
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GEOMETRIA ANALÍTICA
Organizador Airton Borin Junior
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
OrganizadorJosé Rodrigues de Andrade Junior
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GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
Organizador José Rodrigues de Andrade Junior

ISBN 978-85-8143-178-9
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FUNDAMENTOS EM SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO
OrganizadoraMichele Galvão
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FUNDAMENTOS EM SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO
Organizadora Michele Galvão

ISBN 978-85-430-0945-2
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

FUNDAMENTOS DE REDES E 
CABEAMENTO ESTRUTURADO
OrganizadorEduardo Corrêa Lima Filho
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FUNDAMENTOS DE REDES E 
CABEAMENTO ESTRUTURADO
Organizador Eduardo Corrêa Lima Filho

ISBN 978-85-430-0998-8
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Fundamentos da termodinâmica, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como estudo da termodinâmica, substâncias puras 
e as mudanças de estado que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.

FUNDAMENTOS DA 
TERMODINÂMICA
Organizador Sandro Megale Pizzo
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TERMODINÂMICA
Organizador Sandro Megale Pizzo

ISBN 978-85-430-1718-1

9788543017181
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Genética humana

Organizadora
Lúcia Rosane 
Bertholdo Vargas

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1099-1
168 páginas

Sumário:
Unidade 1: As bases moleculares da genética
Unidade 2: A genética nas doenças
Unidade 3: Imunogenética
Unidade 4: Genética de população e evolução

Sumário:
Unidade 1: Iniciando a geometria analítica
Unidade 2: Equações e interseções
Unidade 3: Planos e distância
Unidade 4: Seções cônicas

Geometria analítica

Organizador
Airton Borin Junior

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0543-0
128 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Introdução aos conceitos, responsabili-

dades e itens de confi guração
Unidade 2:  O processo de identifi cação, versio-

namento e controle de artefatos e as 
avaliações do comitê de mudanças

Unidade 3:  Conceitos de baselines, releases e o 
gerenciamento das requisições de 
mudança

Unidade 4:  Tópicos avançados da gerência de 
confi guração

Gerência de 
configuração

Organizador
José Rodrigues de 
Andrade Junior

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-8143-178-9
200 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Um panorama da segurança da 

informação: defi nições e princípios 
básicos

Unidade 2:  Controles e métodos de defesa em 
segurança da informação

Unidade 3:  Segurança em sistemas computa-
cionais

Unidade 4: Gestão da segurança da informação

Fundamentos 
em segurança da 
informação

Organizadora
Michele Galvão

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0945-2
192 páginas

Sumário:
Unidade 1: Fundamentos de redes
Unidade 2:  Padrões e protocolos das camadas 

física e enlace
Unidade 3:  Serviços de entrega e compartilha-

mento de recursos e aplicações
Unidade 4:  Cabeamento estruturado, projetos 

e testes

Fundamentos de 
redes e cabeamento 
estruturado

Organizador
Eduardo Corrêa Lima 
Filho

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0998-8
184 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Introdução e conceitos fundamen-

tais para o estudo da termodinâmica
Unidade 2:  O princípio da conservação de 

energia e a primeira lei da termodi-
nâmica

Unidade 3:  As substâncias puras e as mudanças 
de estado

Unidade 4:  A segunda lei da termodinâmica e a 
efi ciência de máquinas e processos

Fundamentos da 
termodinâmica

Organizador
Sandro Megale Pizzo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1718-1
160 páginas
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

INFORMÁTICA APLICADA
OrganizadorBelmiro N. João
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INFORMÁTICA APLICADA
Organizador Belmiro N. João
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

HISTOLOGIA
OrganizadoraGentileza Neiva
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HISTOLOGIA
Organizadora Gentileza Neiva

ISBN 978-85-430-1023-6

9788543010236
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GESTÃO AMBIENTAL
OrganizadoraDenise Curi
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GESTÃO AMBIENTAL
Organizadora Denise Curi

ISBN 978-85-64574-14-4

9788564574144
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS
OrganizadorEduardo Santos Kerr
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GERENCIAMENTO DE 
REQUISITOS
Organizador Eduardo Santos Kerr

ISBN 978-85-430-1006-9

9788543010069
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Higiene e vigilância sanitária, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como higiene dos alimentos, superfícies, manipulado-
res e doenças transmitidas por alimentos que, dependendo da 
abordagem, podem parecer complicados são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

HIGIENE E VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA
Organizadora Graziela Brusch Brinques
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HIGIENE E VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA
Organizadora Graziela Brusch Brinques

ISBN 978-85-430-1720-4

9788543017204

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais, isso 
não é diferente. Nele, tópicos como sistema, operacionaliza-
ção e controle da gestão ambiental que, dependendo da abor-
dagem, podem parecer complicados são apresentados de um 
ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas fun-
cionam na prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e 
real) de aprendizagem.

GERENCIAMENTO DOS 
ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS
Organizador Ricardo Melito Caldas
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GERENCIAMENTO DOS 
ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS
Organizador Ricardo Melito Caldas

ISBN 978-85-430-1719-8

9788543017198

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson
Gestão ambiental

Organizadora
Denise Curi

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-14-4
168 páginas

Sumário:
Unidade 1: Desenvolvimento sustentável
Unidade 2: Sistemas de gestão ambiental
Unidade 3: Sistema de normas ISO 14000
Unidade 4:  Outros pontos importantes da ges-

tão ambiental

Informática aplicada

Organizador
Belmiro N. João

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0545-4
160 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Informática aplicada
Unidade 2: Editores de texto: o Microsoft Word
Unidade 3:  Planilhas eletrônicas: 

o Microsoft Excel
Unidade 4:  Apresentações gráfi cas: 

o Microsoft PowerPoint

Higiene e vigilância 
sanitária

Organizadora
Graziela Brusch 
Brinques

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1720-4
216 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Higiene dos alimentos, superfícies e 

manipuladores
Unidade 2:  Boas práticas e doenças transmiti-

das por alimentos
Unidade 3:  Vigilância sanitária e rotulagem de 

alimentos
Unidade 4: Garantia da segurança dos alimentos

Sumário:
Unidade 1: Epitélios, glândulas e cartilagens
Unidade 2:  Tecidos de suporte, contração e 

conexão
Unidade 3:  Pele, tecidos linfoides, sistema res-

piratório e sistema digestório
Unidade 4:  Sistema urinário, sistema endó-

crino, sistema genital e sentidos 
especiais

Histologia

Organizadora
Gentileza Neiva

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1023-6
256 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Contextualização da gestão 

ambiental
Unidade 2: Sistema de gestão ambiental
Unidade 3:  Operacionalização da gestão am-

biental
Unidade 4: Controle da gestão ambiental

Gerenciamento dos 
aspectos e impactos 
ambientais

Organizador
Ricardo Melito Caldas

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1719-8
144 páginas

Gerenciamento de 
requisitos

Organizador
Eduardo Santos Kerr

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1006-9
208 páginas

Sumário:
Unidade 1: Especifi cação e características
Unidade 2: Execução e validação
Unidade 3: Gestão e teste
Unidade 4: Qualidade e maturidade
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
OrganizadoraFernanda Cesar Bonafini

O
r

ga
n

iza
do

r
a

 Fer
n

a
n

da
 Cesa

r
 B

o
n

a
fin

i
M

A
TEM

Á
TICA

 E ESTA
TÍSTICA

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini

ISBN 978-85-430-0555-3

9788543005553
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MATEMÁTICA FINANCEIRA
OrganizadorAndré Wakamatsu
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MATEMÁTICA FINANCEIRA
Organizador André Wakamatsu

ISBN 978-85-64574-50-2

9788564574502

Exatas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MECÂNICA BÁSICA
OrganizadorDiego Duarte
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MECÂNICA BÁSICA
Organizador Diego Duarte

ISBN 978-85-430-1209-4

9788543012094

Exatas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MATEMÁTICA
OrganizadoraFernanda Cesar Bonafini
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MATEMÁTICA
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini

ISBN 978-85-64574-41-0

9788564574410

Exatas

lo ja.pearson.com.br
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
ALGORÍTMICA
OrganizadorSérgio Guedes
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LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
ALGORÍTMICA
Organizador Sérgio Guedes

ISBN 978-85-430-0554-6

9788543005546
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA
OrganizadorCarlos Alberto de Freitas
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INTRODUÇÃO À ENGENHARIA
Organizador Carlos Alberto de Freitas

ISBN 978-85-430-0551-5

9788543005515

Exatas
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Sumário:
Unidade 1:  Movimento, força e sistema de 

partículas
Unidade 2:  Centro de massa, colisões em duas 

dimensões e rotação
Unidade 3:  Momento angular, rotação e dinâ-

mica dos corpos rígidos
Unidade 4: Gravitação e mecânica dos fluídos

Mecânica básica 

Organizador 
Diego Duarte

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1209-4
192 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à álgebra
Unidade 2: Equações e inequações
Unidade 3: Funções
Unidade 4: Introdução ao cálculo

Matemática

Organizadora 
Fernanda Cesar  
Bonafini

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-41-0
136 páginas

Sumário:
Unidade 1: Juros simples
Unidade 2: Juros compostos
Unidade 3: Séries de pagamentos
Unidade 4: Avaliação de investimentos

Matemática 
financeira

Organizador 
André Wakamatsu

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-64574-50-2
136 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Estudo de algoritmos
Unidade 2: Estrutura de dados e repetição
Unidade 3: Matrizes e vetores
Unidade 4:  Ordenação, busca de dados e  

programação

Lógica de programa-
ção algorítmica

Organizador 
Sérgio Guedes

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0554-6
136 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à álgebra
Unidade 2: Equações e inequações
Unidade 3: Estatísticas descritiva
Unidade 4:  Probabilidade e distribuição de 

probabilidade

Matemática e 
estatística

Organizadora 
Fernanda Cesar  
Bonafini

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0555-3
166 páginas

Sumário:
Unidade 1: Conhecendo a engenharia
Unidade 2:  Fundamentos da engenharia
Unidade 3:  Engenharia, ciência e tecnologia: 

contexto social-técnico
Unidade 4: O projeto de engenharia

Introdução à 
engenharia

Organizador 
Carlos Alberto de 
Freitas

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0551-5
192 páginas
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lo ja.pearson.com.br

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Microbiologia dos alimentos, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como identificação dos microrganismos aos surtos ali-
mentares, microbiologia da água, do solo e dos vegetais que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MICROBIOLOGIA DOS 
ALIMENTOS
Organizadora Graziela Brusch Brinques
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MICROBIOLOGIA DOS 
ALIMENTOS
Organizadora Graziela Brusch Brinques

ISBN 978-85-430-1729-7

9788543017297

Saude

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Métodos quantitativos, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como pesquisa operacional, otimização e teoria dos jogos que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MÉTODOS QUANTITATIVOS
Organizador Cleyton Izidoro

O
r

ga
n

iza
do

r
 Cleyto

n
 Izido

r
o

M
ÉTO

D
O

S Q
U

A
N

TITA
TIV

O
S

MÉTODOS QUANTITATIVOS
Organizador Cleyton Izidoro

ISBN 978-85-430-1728-0

9788543017280

Exatas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Mercado de capitais, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como operações no mercado de capitais e mercados de deriva-
tivo que, dependendo da abordagem, podem parecer compli-
cados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MERCADO DE CAPITAIS
Organizador Cleyton Izidoro
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MERCADO DE CAPITAIS
Organizador Cleyton Izidoro

ISBN 978-85-430-1727-3

9788543017273

Exatas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Meio ambiente e qualidade de vida, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como sociedade, meio ambiente, comportamento 
humano e saúde que, dependendo da abordagem, podem pare-
cer complicados são apresentados de um ponto de vista inusi-
tado que, ao mostrar como as coisas funcionam na prática, pos-
sibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MEIO AMBIENTE E 
QUALIDADE DE VIDA
Organizador Mebur Bardini
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MEIO AMBIENTE E 
QUALIDADE DE VIDA
Organizador Mebur Bardini

ISBN 978-85-430-1721-1

9788543017211

Humanas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Mecânica dos sólidos, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como Equilíbrio e força dos corpos e equilíbrio de corpos sólidos 
que, dependendo da abordagem, podem parecer complicados 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MECÂNICA DOS SÓLIDOS
Organizador Arnaldo Rezende de Assis
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MECÂNICA DOS SÓLIDOS
Organizador Arnaldo Rezende de Assis

ISBN 978-85-430-1726-6

9788543017266

Exatas
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Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Mecânica dos fluidos, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como estudo da mecânica dos fluidos, balanços e análises dife-
renciais que, dependendo da abordagem, podem parecer com-
plicados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

MECÂNICA DOS FLUIDOS
Organizador Sandro Megale Pizzo
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MECÂNICA DOS FLUIDOS
Organizador Sandro Megale Pizzo

ISBN 978-85-430-1725-9

9788543017259

Exatas

lo ja.pearson.com.br

Bibliografia Universitária Pearson

Sumário:
Unidade 1: Panorama do mercado
Unidade 2: Operações no mercado de capitais
Unidade 3: Mercados de derivativo e opções
Unidade 4:  Análises e técnicas de avaliações de 

ações

Mercado de capitais

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1727-3
160 páginas

Métodos 
quantitativos

Organizador
Cleyton Izidoro

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1728-0
192 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à pesquisa operacional
Unidade 2: Otimização
Unidade 3: Outras aplicações
Unidade 4: Teoria dos jogos

Sumário:
Unidade 1:  Introdução à microbiologia dos 

alimentos
Unidade 2:  Da identifi cação dos microrganis-

mos aos surtos alimentares
Unidade 3:  Microbiologia da água, do solo e 

dos vegetais
Unidade 4:  Microbiologia de produtos alimentí-

cios de origem animal

Microbiologia dos 
alimentos

Organizadora
Graziela Brusch 
Brinques

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1729-7
200 páginas

Sumário:
Unidade 1: Sociedade, meio ambiente e saúde
Unidade 2: Qualidade de vida e meio ambiente
Unidade 3:  Comportamento humano e suas 

consequências
Unidade 4: Promoção da saúde e meio ambiente

Meio ambiente e 
qualidade de vida

Organizador
Mebur Bardini

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1721-1
144 páginas

Sumário:
Unidade 1: Conceitos e partes estruturais
Unidade 2: Equilíbrio e força dos corpos
Unidade 3: Princípio dos momentos e equilíbrio
Unidade 4: Equilíbrio de corpos sólidos

Mecânica dos sólidos

Organizador
Arnaldo Rezende de 
Assis

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1726-6
144 páginas

Mecânica dos fluidos

Organizador
Sandro Megale Pizzo

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1725-9
152 páginas

Sumário:
Unidade 1:  Introdução e conceitos fundamen-

tais para o estudo da mecânica dos 
fl uidos

Unidade 2:  Balanços globais aplicados aos 
escoamentos

Unidade 3: Balanços e análises diferenciais
Unidade 4:  Escoamentos turbulentos internos e 

as perdas de carga
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Exatas e Ciências

lo ja.pearson.com.br

Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PARASITOLOGIA
OrganizadoraBeatriz Brener de Figueiredo
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PARASITOLOGIA
Organizadora Beatriz Brener de Figueiredo

ISBN 978-85-430-1212-4

9788543012124

Ciências da saúde
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
OrganizadoraNicole Teixeira Sehnem
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MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
Organizadora Nicole Teixeira Sehnem

ISBN 978-85-430-1210-0

9788543012100
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Probabilidade e estatística, isso não é diferente. Nele, tópi-
cos como estatística descritiva, probabilidade e testes de hipó-
teses que, dependendo da abordagem, podem parecer compli-
cados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

PROBABILIDADE E 
ESTATÍSTICA
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini
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PROBABILIDADE E 
ESTATÍSTICA
Organizadora Fernanda Cesar Bonafini

ISBN 978-85-430-1723-5

9788543017235
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Patologia geral, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
reparo tecidual e distúrbios, hemodinâmicos e neoplasias que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

PATOLOGIA GERAL
Organizadora Isabele da Costa Angelo
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PATOLOGIA GERAL
Organizadora Isabele da Costa Angelo

ISBN 978-85-430-1738-9

9788543017389

Saude

Bibliografia Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Ótica e movimentos ondulatórios, isso não é diferente. Nele, 
tópicos como ondas sonoras e eletromagnéticas, ótica e física 
moderna que, dependendo da abordagem, podem parecer com-
plicados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

ÓTICA E MOVIMENTOS 
ONDULATÓRIOS
Organizadora Monica Midori Sguazzardi
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ÓTICA E MOVIMENTOS 
ONDULATÓRIOS
Organizadora Monica Midori Sguazzardi

ISBN 978-85-430-1737-2

9788543017372
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Nutrição e desenvolvimento humano, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como infância, crescimento e maturação que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

NUTRIÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO
Organizadora Viviane Belini Rodrigues

O
r

ga
n

iza
do

r
a

 V
ivia

n
e B

elin
i R

o
dr

igu
es

N
U

TR
IÇÃ

O
 E D

ESEN
V

O
LV

IM
EN

TO
 H

U
M

A
N

O

NUTRIÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO
Organizadora Viviane Belini Rodrigues

ISBN 978-85-430-1722-8

9788543017228

Saude

Bibliografia Universitária Pearson Ótica e movimentos 
ondulatórios

Organizadora
Monica Midori Marcon 
Uchida Sguazzardi

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1737-2
224 páginas

Sumário:
Unidade 1: Estatística descritiva
Unidade 2: Medidas de posição e variação e 
introdução à probabilidade
Unidade 3:  Séries temporais, variáveis aleató-

rias e distribuições de probabilidade
Unidade 4:  Intervalo de confi ança e introdução 

aos testes de hipóteses

Probabilidade e 
estatística

Organizadora
Fernanda Cesar 
Bonafi ni

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1723-5
226 páginas

Sumário:
Unidade 1: Oscilações e ondas
Unidade 2: Ondas sonoras e eletromagnéticas
Unidade 3: Ótica
Unidade 4: Física moderna

Parasitologia

Organizadora
Beatriz Brener de 
Figueiredo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1212-4
208 páginas

Sumário:
Unidade 1: Parasitologia
Unidade 2: Amebídeos, malária e leishmanioses
Unidade 3:  Doença de Chagas, toxoplasmose e 

complexo teníase/cisticercose
Unidade 4:  Esquistossomíase, ascaridíase, 

fi laríase, estrongiloidíase, tricuríase 
e enterobíase

Sumário:
Unidade 1:  Respostas celulares e teciduais às 

lesões
Unidade 2:  Reparo tecidual e distúrbios hemo-

dinâmicos
Unidade 3:  Pigmentos e distúrbios do cresci-

mento
Unidade 4: Neoplasias

Patologia geral

Organizadora
Isabele da Costa Angelo

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1738-9
304 páginas

Sumário:
Unidade 1: O início da vida
Unidade 2: A infância
Unidade 3: O crescimento e a maturação
Unidade 4:  O envelhecer e as alterações no 

desenvolvimento humano

Nutrição e 
desenvolvimento 
humano

Organizadora
Viviane Belini Rodrigues

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1722-8
272 páginas

Sumário:
Unidade 1: Microbiologia geral e de procariotos
Unidade 2:  Diversidade microbiana e microbio-

logia aplicada
Unidade 3: Microbiologia de alimentos
Unidade 4: Imunologia

Microbiologia e 
imunologia

Organizadora
Nicole Teixeira 
Sehnem

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1210-0
232 páginas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

QUÍMICA ORGÂNICA
OrganizadoraKelly Cristina de Almeida Picolo
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QUÍMICA ORGÂNICA
Organizadora Kelly Cristina de Almeida Picolo

ISBN 978-85-430-0561-4

9788543005614
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

QUÍMICA GERAL
OrganizadoraBeatriz Brener de Figueiredo
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QUÍMICA GERAL
Organizadora Beatriz Brener de Figueiredo
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

PROGRAMAÇÃO DE 
COMPUTADORES
OrganizadorEveraldo Leme
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PROGRAMAÇÃO DE 
COMPUTADORES
Organizador Everaldo Leme

ISBN 978-85-430-1217-9

9788543012179
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Resistência dos materiais, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como propriedades geométricas, torção e esforços solicitantes 
que, dependendo da abordagem, podem parecer complicados 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

RESISTÊNCIA  
DOS MATERIAIS
Organizador Carlos Henrique Rossi
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RESISTÊNCIA 
DOS MATERIAIS
Organizador Carlos Henrique Rossi

ISBN 978-85-430-1739-6

9788543017396
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Projeto de interface com o usuário, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como linguagem HTML e design de interação que, 
dependendo da abordagem, podem parecer complicados são 
apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 
como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor um 
processo intensivo (e real) de aprendizagem.

PROJETO DE INTERFACE  
COM O USUÁRIO
Organizadora Valquiria Santos Segurado
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PROJETO DE INTERFACE 
COM O USUÁRIO
Organizadora Valquiria Santos Segurado

ISBN 978-85-430-1730-3

9788543017303
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Programação I, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
linguagem Java, Java swing e collections que, dependendo da 
abordagem, podem parecer complicados são apresentados de 
um ponto de vista inusitado que, ao mostrar como as coisas 
funcionam na prática, possibilita ao leitor um processo inten-
sivo (e real) de aprendizagem.

PROGRAMAÇÃO I
Organizadora Ana Grasielle Dionísio Corrêa
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PROGRAMAÇÃO I
Organizadora Ana Grasielle Dionísio Corrêa
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Sumário:
Unidade 1: Noções de atomística
Unidade 2: Estudo dos gases
Unidade 3: Soluções
Unidade 4: Estequiometria

Química geral

Organizadora
Kelly Cristina de 
Almeida Picolo

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1212-4
192 páginas

Química orgânica

Organizadora
Kelly Cristina de 
Almeida Picolo

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0561-4
240 páginas

Sumário:
Unidade 1: Química orgânica: origem
Unidade 2: Isomeria: estados da matéria
Unidade 3: Funções oxigenadas
Unidade 4: Conhecimento e pesquisa

Sumário:
Unidade 1: Fundamentos
Unidade 2: Propriedades
Unidade 3: Esforços solicitantes
Unidade 4: Esforços solicitantes

Resistência dos 
materiais

Organizador
Carlos Henrique 
Amaral Rossi

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1739-6
152 páginas

Projeto de interface 
com o usuário

Organizadora
Valquiria Santos 
Segurado

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1730-3
192 páginas

Sumário:
Unidade 1: Introdução à linguagem HTML
Unidade 2:  Estilizando sua aplicação com 

Cascading Style Sheets
Unidade 3: Design de interação
Unidade 4:  Design de interação: processo e 

construção

Sumário:
Unidade 1:  Algoritmos e linguagem de 

programação
Unidade 2:  Tipos de dados, macros e 

formulários
Unidade 3:  Operadores lógicos e relacionais e 

estruturas de seleção
Unidade 4:  Estruturas de repetição

Sumário:
Unidade 1: Compreendendo a linguagem Java
Unidade 2: Orientação a objetos com Java
Unidade 3: Java swing e Java collections
Unidade 4: Tópicos avançados em Java I

Programação I

Organizadora
Ana Grasielle Dionísio 
Corrêa

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1733-4
256 páginas

Programação de 
computadores

Organizador
Everaldo Leme

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-1217-9
138 páginas
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Bibliogra� a Universitária Pearson

Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

TEORIAS POLÍTICAS, 
ESTADO E SOCIEDADE
OrganizadoraTathiana Chicarino
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TEORIAS POLÍTICAS, 
ESTADO E SOCIEDADE
Organizadora Tathiana Chicarino

ISBN 978-85-430-0529-4
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso fl exível de construção do saber, os livros que compõem a 
Bibliografi a Universitária Pearson são concisos sem serem rasos 
e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apresentam 
os principais conceitos dos temas propostos em uma estrutura 
didática única, com linguagem dialógica, diagramação diferen-
ciada e hipertextos, entre outros elementos.

SISTEMAS COMPUTACIONAIS
OrganizadorBelmiro N. João
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SISTEMAS COMPUTACIONAIS
Organizador Belmiro N. João
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Transferência de calor, isso não é diferente. Nele, tópicos 
como convecção, fenômeno da condução térmica e da radiação  
que, dependendo da abordagem, podem parecer complicados 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.

TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Organizador Jeferson Afonso de Souza
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TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Organizador Jeferson Afonso de Souza

ISBN 978-85-430-1741-9

9788543017419
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Tecnologia da informação gerencial, isso não é diferente. 
Nele, tópicos como sistemas de informações contábeis, con-
troles e auditoria de sistemas que, dependendo da abordagem, 
podem parecer complicados são apresentados de um ponto de 
vista inusitado que, ao mostrar como as coisas funcionam na 
prática, possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) de 
aprendizagem.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Técnica dietética II, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
gestão de cardápio padrão, análise e avaliação dos cardápios 
que, dependendo da abordagem, podem parecer complicados 
são apresentados de um ponto de vista inusitado que, ao mos-
trar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao leitor 
um processo intensivo (e real) de aprendizagem.
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Baseados na premissa de que o ensino atual exige um pro-
cesso flexível de construção do saber, os livros que compõem 
a Bibliografia Universitária Pearson são concisos sem serem 
rasos e simples sem serem simplistas. Para tanto, eles apre-
sentam os principais conceitos dos temas propostos em uma 
estrutura didática única, com linguagem dialógica, diagrama-
ção diferenciada e hipertextos, entre outros elementos

Em Técnica dietética I, isso não é diferente. Nele, tópicos como 
processamento de alimentos, indicadores de qualidade e estudo 
dietético que, dependendo da abordagem, podem parecer com-
plicados são apresentados de um ponto de vista inusitado que, 
ao mostrar como as coisas funcionam na prática, possibilita ao 
leitor um processo intensivo (e real) de aprendizagem.
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A PLATAFORMA DE CONTEÚDO 
PARA O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO! 

Criado com o objetivo de estreitar relacionamento com 
os professores universitários, o Canal do Professor 
da Pearson divulga notícias sobre o segmento de ensino 
superior e o mercado de educação, além de boas práticas, 
dicas, lançamentos, livros e soluções.
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Conheça o Canal do Professor. Ele foi feito para você!
Acesse: canaldoprofessor.pearson.com.br e também      facebook.com/highered 
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