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Bioquímica dos Ruminantes
3ª edição revista e ampliada – 2ª reimpressão

Gilberto Vilmar Kozloski

O livro foi concebido com a proposta de disponibilizar uma bibliografia 
atualizada sobre Bioquímica dos Ruminantes, já que é raro encontrar 
publicações em língua portuguesa nessa área. A obra apresenta 
uma abordagem global e fisiologicamente integrada sobre o assunto, 
preenchendo uma lacuna na área de Bioquímica. As afirmações feitas 
ao longo do texto derivam da análise de resultados experimentais e de 
revisões previamente publicadas em diversos periódicos internacionais, 
expostas de maneira simples e de fácil leitura. O livro é de grande valia 
como ferramenta de consulta para professores, pesquisadores e alunos da 
área das Ciências Rurais.

Edição Impressa: 978-85-7391-150-3 | 216 p. | R$ 40,00
E-book: 978-85-7391-266-1 | R$ 28,00

A Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea 
do Rio Grande do Sul: 
imaginário e espaço social
Luiz Fernando da Silva Mello

A Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, 
no auge da sua existência, para além do atendimento de necessidades 
básicas de seus associados, como alimentação, vestuário, saúde e 
educação, deixou plantada no imaginário social a imagem de uma 
instituição grandiosa que, se não tivesse sido interrompida em seu 
progresso, teria sido a materialização de ideais civilizatórios em que o 
trabalho se ombrearia ao capital. Esta obra demonstra que os discursos 
das diretorias da Cooperativa, que defendiam iniciativas claramente 
pragmáticas e objetivas, eram permeados por referências a pensamentos 
utópicos – o que também se verificava nos discursos de representantes 
de setores sociais impactados pelas forças materiais e simbólicas geradas 
durante seu processo histórico de implantação.

E-book: 978-85-7391-339-2 | R$ 33,00
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Economia Institucional e 
Dimensões do Desenvolvimento
Adriano José Pereira, Herton Castiglioni Lopes | 
Octavio Augusto Camargo Conceição

Esta obra apresenta um conteúdo acessível aos diferentes níveis 
de conhecimento acerca das temáticas associadas à economia 
institucional, com ênfase nos aspectos relativos aos condicionantes 
do desenvolvimento econômico, abordando aspectos micro, 
meso e macroeconômicos de forma interligada. Para tanto, ao 
longo de seus oito capítulos, apresenta um contraponto, bem 
como pontos em comum, entre duas “vertentes teóricas” que se 
estabeleceram ao longo do século XX, como referências para o 
estudo das instituições econômicas no século XXI: a Nova Economia 
Institucional e o Institucionalismo com viés “evolucionário”.

Edição Impressa: 978-85-7391-337-8 | 248 p. | R$ 43,00 
E-book: 978-85-7391-338-5 | R$ 30,00

Brenno Blauth: uma trajetória entre 
mundos - Sonatas & Sonatinas
Lúcius Batista Mota (Org.)

O compositor Brenno Blauth é uma referência nas salas de concertos do 
Brasil e exterior, todavia, apenas uma pequena parte de sua música está 
editada. Neste livro encontram-se reunidas nove de suas obras mais 
importantes: Sonata para fagote e piano; Sonata para oboé e piano; 
Sonata para piano; Sonata para viola e piano; Sonatina para trompa e 
piano; Sonatina para flauta doce ou flauta transversal e piano; 
Sonatina para clarineta e piano; Duo sonatina para oboé e fagote; 
Trio sonatina para piano, oboé e trompa. As peças editadas cobrem 
quase 40 anos da atividade criativa do compositor. Para a edição 
das obras foram consultadas diversas fontes e corrigidos os erros 
observados. Um detalhado aparato crítico apresenta todas as alterações 
realizadas. Além das partituras há textos contextualizando a trajetória 
de Brenno Blauth e comentários a cada uma das sonatas e sonatinas.

E-book: 978-85-7391-342-2 | R$ 35,00
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Imigração e Quarta Colônia: 
Nova Palma e Pe. Luizinho
2ª edição revisada e ampliada 

Breno Antonio Sponchiado (autor) | 
Maria Medianeira Padoin | Jorge Alberto Soarez Cruz (Org.)

A obra, que tem por base narrativas e percepções das pesquisas realizadas 
pelo Pe. Luiz Sponchiado, pode ser dividida em três partes, as quais têm 
como pano de fundo a rememoração e o fortalecimento da identidade e da 
história vivida pelos povoadores da Quarta Colônia de Imigração Italiana 
no Sul do Brasil. A primeira parte apresenta a saga dos colonizadores, sua 
relação com o meio ambiente, as dificuldades e privações enfrentadas 
no início do povoamento. Também pode ser observada a ocupação de 
outras áreas, a partir dos primeiros núcleos coloniais, o que o padre 
Luizinho Sponchiado denominava de enxameamento, termo utilizado pelo 
francês Jean Roche para designar a criação de colônias em novas regiões 
desmembradas de núcleos precursores. 

Edição Impressa: 978-85-7391-324-8 | 544 p. | R$ 90,00

História do Banditismo no Brasil: 
novos espaços, novas abordagens
Francisco Linhares Fonteles Neto | 
Marcos Luiz Bretas da Fonseca | 
Mariana Flores da Cunha Thompson Flores (Org.)

Este livro preenche uma importante lacuna na historiografia nacional. 
Durante muito tempo, a história do banditismo privilegiou a região Nordeste, 
marcada pelo “fanatismo” religioso, acordos políticos e intempéries da 
seca, fenômenos que agudizavam os conflitos, favorecendo as ações de 
bandoleiros. A obra em questão rompe com essa abordagem mais clássica 
da história do crime produzida no Brasil, apresentando, por meio de um 
panorama amplo, capaz de abarcar diferentes regiões e temporalidades, 
valorosa contribuição ao conhecimento histórico.

Edição Impressa: 978-85-7391-335-4 | 312 p. | R$ 52,00 
E-book: 978-85-7391-336-1 | R$ 36,00
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Máquinas de Fluido
4ª edição

Érico Antônio Lopes Henn

Este livro busca fornecer os princípios da teoria clássica sobre as 
máquinas de fluido e, dentro de um enfoque didático, facilitar o uso desses 
conhecimentos na prática do dia a dia do futuro profissional de engenharia. 
Com este objetivo, foram incluídos exemplos de aplicação no final de 
vários capítulos, com a utilização de tabelas e curvas de funcionamento 
fornecidas por fabricantes. Na abordagem dos principais tipos de máquinas 
de fluido, a ênfase é para as máquinas de fluxo, particularmente para as 
que trabalham com fluidos em escoamento incompressível. Para isso, o 
autor se apoia na experiência de vários anos como professor, projetista e 
consultor de empresas.

Edição Impressa: 978-85-7391-326-2 | 496 p. | R$ 100,00
E-book: 978-85-7391-327-9 | R$ 70,00

Juventudes Rurais e 
Desenvolvimento Territorial
Joel Orlando Bevilaqua Marin | José Marcos Froehlich (Org.)

A juventude rural tornou-se objeto de múltiplos investimentos de gestão 
geracional, os quais reproduzem distintos projetos que se estabelecem 
em nome do desenvolvimento territorial para a nação, configurando-se, 
portanto, categoria social fundamental para a análise da constituição do 
futuro das populações e dos territórios rurais. As experiências registradas 
nesta coletânea contribuem para a compreensão de contextos e relações 
sociais vivenciadas pelos jovens rurais e pelas jovens rurais, que permitem 
visão abrangente de diferentes concepções e projetos individuais, familiares 
e sociais no âmbito do atual discurso do desenvolvimento territorial do país.

Edição Impressa: 978-85-7391-195-4 | 246 p. | R$ 37,50
E-book: 978-85-7391-332-3 | R$ 42,00
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Moeda e o Sistema Financeiro: 
ensaios em homenagem a 
Fernando Cardim de Carvalho
José Luis Oreiro | Luis Fernando de Paula | Rogério Sobreira

Este livro é uma coletânea de artigos inéditos de eminentes economistas 
brasileiros a respeito da obra de Fernando Cardim de Carvalho, Professor 
Emérito do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e mais proeminente economista pós-keynesiano brasileiro, 
falecido em maio de 2018. Trata-se de um grupo de acadêmicos de 
várias universidades brasileiras (UFRJ, UnB, Unicamp, UFMG, UFRGS, UFF, 
UFABC e UEM), que trabalharam junto ao Grupo de Estudos de Moeda e 
Sistemas Financeiros, nucleado no Instituto de Economia da UFRJ, sob 
a liderança intelectual de Fernando Cardim ou de colegas próximos 
academicamente dele. A proposta desta coletânea é apresentar de forma 
detalhada o programa de pesquisa do professor Cardim de Carvalho, 
agregando suas contribuições em três grandes temas sobre os quais 
ele deu contribuições teóricas à teoria pós-keynesiana: fundamentos 
da macroeconomia pós keynesiana; bancos e funcionalidade do sistema 
financeiro; e política econômica.

Edição Impressa: 978-85-7391-340-8 | 272 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-341-5 | R$ 31,50

Paisagens: educação e arte na 
impermanência da margem
Elaine Schmidlin

Acontecimentos em arte e educação proliferam no plano de composição desta 
escrita, compondo interlocuções com a literatura e a filosofia. Move a escrita 
a vibração última de encontros ocorridos no ambiente acadêmico e fora dele, 
atravessados pela força do tempo. Postais elaborados por artistas/professores 
compõem paisagens ao longo do texto, que questionam a arte como 
linguagem e modos de ensinar sobre e com arte. Entre margens territoriais 
marcadas como arte e educação, a escrita tece o conceito de arte como 
perceptos e afectos e, portanto, como linguagem das sensações, propondo à 
educação um pensamento à deriva que se abre às forças do fora, ao acaso e 
ao devir de seus encontros.

Edição Impressa: 978-85-7391-320-0 | 168 p. | R$ 42,00
E-book: 978-85-7391-321-7 | R$ 29,00
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Programação Linear: 
conceitos, modelagem e soluções no R
Marcelo Battesini

O livro aborda técnicas de pesquisa operacional precursoras e ainda atuais 
desse campo. Esta obra oferece a estudantes de cursos de graduação 
e pós-graduação em Engenharia, Administração e Estatística um texto 
técnico para aprender conceitos, modelagem e solução de problemas de 
programação linear no ambiente R. São conhecimentos que habilitam 
o tratamento de modelos de programação linear multivariados em 
software livre, nos quais a solução é somente limitada à capacidade de 
processamento computacional.

Edição Impressa: 978-85-7391-328-6 | 304 p. | R$ 50,00
E-book: 978-85-7391-329-3 | R$ 35,00

Prado Veppo: obra completa
2ª edição

Pedro Brum Santos | Vitor Biasoli (Org.)

A leitura dos poemas de Prado Veppo espanta, antes de mais nada, pela 
singularidade de sua produção. Variada nas formas e nos temas, ela oscila 
entre o movimento de recuperação da memória literária tradicional e o 
impulso renovador da poesia moderna. Essa oscilação frequentemente 
produz tensão no leitor, constantemente descentrado entre a postura 
compatível com a ordem tradicional e o estranhamento suscitado por 
procedimentos de vanguarda.

Edição Impressa: 978-85-7391-334-7 | 455 p. | R$ 65,00
E-book: 978-85-7391-333-0 | R$ 45,00



17

Seleção Ambiental de Barragens: 
análise de favorabilidades ambientais 
em escala de bacia hidrográfica
2ª edição revista e ampliada

Jussara Cabral Cruz | Geraldo Lopes da Silveira (Org.) 
Coedição: ABRHidro 

Ao longo do trabalho, são discutidos diversos temas importantes, com 
destaque para as avaliações hidrológicas, hidroagrícolas, geológicas e 
ecológicas detalhadas e para a apresentação de ferramentas de apoio ao 
processo de tomada de decisão. A metodologia proposta nesta obra engloba 
todos esses aspectos e, através da análise multicritério, avalia esse conjunto 
de informações para estabelecer a hierarquização entre as diferentes 
alternativas estudadas, na escala da bacia hidrográfica, buscando sempre 
pelas barragens que sejam mais seguras e econômicas e que, ao mesmo 
tempo, sejam ambientalmente adequadas e socialmente aceitas.

Edição Impressa: 978-85-7391-330-9 | 464 p. | R$ 100,00
E-book: 978-85-7391-331-6 | R$ 70,00

Solos Arenosos do 
Bioma Pampa Brasileiro
Fabrício de Araújo Pedron | Ricardo Simão Diniz Dalmolin (Org.)

Esta obra é fruto do trabalho desenvolvido pelos professores do 
Departamento de Solos da UFSM ao longo de várias décadas de atividades 
sobre o território denominado Bioma Pampa no estado do Rio Grande 
do Sul. Ela apresenta, de forma clara e ilustrada, os diferentes solos 
arenosos existentes no Bioma Pampa, sua gênese, relação geológica, 
morfologia e classificação. Trata também da aptidão de uso desses solos, 
suas propriedades f ísicas, fertilidade, diversidade, biologia e práticas 
de manejo e conservação, sempre visando a exploração sustentável das 
áreas arenosas do Bioma Pampa.

Edição Impressa: 978-85-7391-348-4 | 280 p. | R$ 74,00
E-book: 978-85-7391-343-9 | R$ 52,00
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Ensaios sobre o Pensamento de 
Amartya Kumar Sen: contribuições 
teóricas e aplicadas à Economia
Sirlei Glasenapp | Solange Regina Marin (Org.)

Dividido em dez capítulos, este livro representa um esforço de exposição 
teórica da Abordagem das Capacitações (AC) de Amartya Sen e de sua 
aplicação a temas caros à Economia, como, por exemplo, educação, saúde, 
justiça, diferenciação de gênero, pobreza como privação de capacitações 
e adaptação das pessoas à condição de privação, além de destacar a 
importância das questões ambientais e do tratamento de problemas da 
seca para a vida das pessoas.

Edição Impressa: 978-85-7391-306-4 | 320 p. | R$ 48,00
E-book: 978-85-7391-296-8 | R$ 32,00

Cunicultura: didática e prática 
na criação de coelhos
Ana Carolina Kohlrausch Klinger | Geni Salete Pinto de Toledo

A cunicultura é uma ciência de fácil aplicação, sobretudo em pequenas 
propriedades rurais. Se bem planejada, proporciona aos criadores 
excelentes lucros com baixo investimento inicial. Por existirem poucas 
obras sobre o assunto no mercado brasileiro e a fim de abordar conceitos 
da área, a professora Geni Salete Pinto de Toledo e a zootecnista Ana 
Carolina K. Klinger preocuparam-se em organizar este livro, que apresenta, 
clara e objetivamente, um tema significativo para a academia e para os 
leitores de diversas áreas do conhecimento.

Edição Impressa: 978-85-7391-308-8 | R$ 28,00
E-book: 978-85-7391-296-8 | R$ 19,60
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Experimentação Vegetal
3ª edição - 2ª reimpressão

Lindolfo Storck | Danton Camacho Garcia 
Sidinei José Lopes | Valduino Estefanel

Cada vez mais torna-se necessário aumentar a velocidade e reduzir os 
custos nos processos produtivos, sem perda de qualidade. No ensino, 
em função do volume de informações que devem ser transmitidas 
aos acadêmicos e da rapidez com que novas informações são geradas, 
é imprescindível que seja oferecido aos estudantes um material 
adequado, abrangente e compatível com os programas das disciplinas de 
experimentação, visando complementar as atividades do ensino teórico-
prático. A obra trata do planejamento, execução e análise de experimentos 
em Ciências Agrícolas e o respectivo controle de qualidade. Tem o enfoque 
teórico e prático, sendo ricamente contemplada com exemplos de análise 
de dados devidamente detalhados e comentados.

Edição Impressa: 978-85-7391-142-8 | 200 p. | R$ 35,00

Espécies Nativas para 
Piscicultura no Brasil
2ª edição revista e ampliada - 2ª reimpressão

Bernardo Baldisserotto | Levy de Carvalho Gomes (Org.)

Esta segunda edição apresenta informações atualizadas e completas 
sobre a criação de várias espécies nativas de peixes brasileiros. Cada 
capítulo fornece ao leitor informações sobre a biologia, reprodução e 
larvicultura, engorda, efeitos da qualidade da água, nutrição, doenças e 
transporte dessas espécies, sendo leitura obrigatória para pesquisadores, 
piscicultores, estudantes e entusiastas pelo assunto. Algumas novas 
espécies foram incluídas nesta edição. Dados sobre a criação de espécies 
brasileiras de peixes geralmente estão difusos em revistas científicas 
ou em anais de congressos, sendo dif ícil para piscicultores e próprios 
cientistas obterem informações completas e atualizadas. Portanto, na 
segunda edição deste livro, foram reunidos capítulos com informações 
atualizadas sobre o cultivo de várias espécies, cada um escrito por 
pesquisadores especialistas na espécie em questão, de modo que os 
piscicultores tenham uma fonte valiosa para melhor decidirem que 
espécie criar ou o rumo de sua criação. 

Edição Impressa: 978-85-7391-135-0 | 608 p. | R$ 80,00
E-book: 978-85-7391-261-6 | R$ 56,00
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Fisiologia de Peixes 
Aplicada à Piscicultura
3ª edição revista e ampliada - 1ª reimpressão

Bernardo Baldisserotto

Este não é um livro de piscicultura, mas explica vários aspectos do 
funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo dos peixes e sua relação 
com o ambiente natural e de cultivo, tornando-o uma ferramenta 
indispensável para quem lida com piscicultura. Esta terceira edição 
apresenta uma completa revisão do tema com as últimas descobertas 
relacionadas à ampla variedade de hábitos alimentares, métodos 
reprodutivos, crescimento, ciclos de vida e respostas fisiológicas às 
alterações ambientais dos peixes utilizados em piscicultura. 

Edição Impressa: 978-85-7391-198-5 | 352 p. | R$ 52,50
E-book: 978-85-7391-262-3 | R$ 36,75

Lenhos de Gimnospermas: 
atlas microscópico e 
chave de identificação
Anelise Marta Siegloch | José Newton Cardoso Marchiori

Neste livro, são anatomicamente descritas e ilustradas 50 espécies de 
gimnospermas, das subclasses Cycadidae, Ginkgoidae, Gnetidae e Pinidae, 
a maioria das quais é exótica ou cultivada no Rio Grande do Sul. Também 
integram esta obra uma chave para identificação anatômica das espécies 
envolvidas e um glossário ilustrado dos termos utilizados, com o objetivo 
de facilitar a consulta a estudantes e a pesquisadores da área.

Edição Impressa: 978-85-7391-318-7 | 168 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-319-4 | R$ 31,50 
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Manual para Inspeção da 
Qualidade do Leite
5ª edição - 1ª reimpressão 

Vania Maria Tronco

O texto claro e objetivo da professora Vania Maria Tronco abrange noções 
fundamentais sobre a síntese do leite na glândula mamária, os tipos de leite 
comercializados e sua composição, os principais controles físico-químicos e 
microbiológicos recomendados para o leite fluido e, ainda, os tratamentos 
disponíveis para sua conservação. Neste manual, estudantes, profissionais 
e demais interessados na área também poderão encontrar explicações 
esclarecedoras, no que se refere à produção do leite em condições ideiais e 
com a qualidade desejada à saúde da população.

Edição Impressa: 978-85-7391-203-6 | 208 p. | R$ 35,00

Linguística de Nosso Tempo
Amanda Eloina Scherer | Caciane Souza de Medeiros | 
Simone de Mello de Oliveira (Org.)

Este primeiro volume da Coleção Cultura Visual e Educação aborda modos 
de refletir, estudar e investigar temas que dizem respeito às culturas 
das imagens e, mais especificamente, à educação da cultura visual. 
Busca ultrapassar os muros da academia e chegar até as arenas do 
cotidiano, onde pesquisadores, professores, alunos, pais e interessados 
se engajam, direta ou indiretamente, em embates, conflitos e propostas 
conceituais, pedagógicos e imagéticos relevantes para os temas em 
questão. Oriundos de quatro regiões do país (Nordeste, Sul, Centro-Oeste 
e Sudeste) e de outras regiões em Portugal, Espanha, Dinamarca, Estados 
Unidos, Uruguai e Noruega, os atores/autores reúnem suas vozes para 
estabelecer diálogos entre o campo da pesquisa em arte e educação e os 
diferentes papéis que as imagens – de arte, publicidade, entretenimento, 
informação, ficção etc. – desempenham na sociedade, impactando 
contextos e formas de aprendizagens. 

E-book: 978-85-7391-316-3 | R$ 35,00
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O Movimento Criativo e 
Pedagógico de Frida Kahlo
Odailso Berté

Neste estudo, Odailso Berté mergulha no projeto artístico da pintora 
mexicana Frida Kahlo para investigar seus processos criativos e 
pedagógicos, temas esses pouco explorados com a especificidade a que 
este livro se propõe. Enfatizando as relações entre corpo, experiência e 
imagem como gênese da arte de Kahlo, o autor articula uma bricolagem 
entre as áreas da cultura visual e da dança, e elementos de outras 
áreas afins, considerando o processo de criação como movimento, 
como ação do corpo que cultiva imagens, forma imagens a partir de 
suas interações com o mundo e dá a ver imagens em suas criações.

Edição Impressa: 978-85-7391-313-2 | 384 p. | R$ 60,00
E-book: 978-85-7391-314-9 | R$ 40,00

Produção de Sementes e Mudas: 
um enfoque à Silvicultura
Maristela Machado Araujo | Marcio Carlos Navroski | 
Lauri Amândio Schorn (Org.)

Este título foi organizado com intuito de disponibilizar, em um único material, 
temas relacionados à produção de sementes e mudas. Para isso, contou 
com a colaboração de especialistas em melhoramento; coleta, dormência, 
armazenamento e análise de sementes de espécies florestais; planejamento 
de viveiro; produção de mudas por sementes e por propagação vegetativa; 
substratos e adubação; produção de plantas ornamentais; pragas e doenças 
em viveiro; gestão e legalização de viveiros; e qualidade de mudas no 
viveiro e no campo. Espera-se, com essa publicação, contribuir para a maior 
disponibilidade de material bibliográfico nesta importante área das Ciências 
Florestais e auxiliar estudantes, professores, pesquisadores e profissionais, 
em suas atividades inerentes à produção de sementes e mudas. 

Edição Impressa: 978-85-7391-315-6 | 448 p. | R$ 85,00
E-book: 978-85-7391-317-0 | R$ 58,00
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Santa Maria: o passado 
pitoresco, em prosa fluida!
Romeu Beltrão (autor) | Silvia Carneiro Lobato Paraense | 
Valter Antonio Noal Filho

Esta obra apresenta um resgate de crônicas do historiador Romeu Beltrão 
publicadas na imprensa, a maioria no jornal A Razão, entre as décadas 
de 1950 e 1970. O livro se destina especialmente àqueles que gostam 
de recordar o passado de Santa Maria, pois resgata curiosidades sobre 
a fundação da cidade, a implantação do ensino público, os embates 
entre membros do clero e figuras da sociedade, o vai e vem da política, a 
incessante troca de nome das ruas, o teatro, o carnaval, o cinema, entre 
tantas outras. Através de uma prosa leve e inteligente, os textos revelam 
o ar poético e a sutileza de olhar de Romeu Beltrão sobre os momentos 
pitorescos e significativos do passado de Santa Maria.

Edição Impressa: 978-85-7391-311-8 | 240 p. | R$ 50,00
E-book: 978-85-7391-312-5 | R$ 35,00

Reflexões sobre a 
Filosofia Prática de Kant
Gustavo Ellwanger Calovi | Rafael da Silva Cortes (Org.)

Neste livro, os autores se propõem a discutir uma parte do legado filosófico 
de Kant, qual seja, suas contribuições para a compreensão do agir humano. 
O leitor encontra neste título não só um valioso e importante material 
de divulgação das ideias do filósofo de Könisgsberg, mas, principalmente, 
estudos aprofundados de pesquisadores que há anos se dedicam a 
perscrutar o pensamento filosófico de Kant e, dessa maneira, melhor 
compreender questões ainda atuais.

Edição Impressa: 978-85-7391-310-1 | 248 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-309-5 | R$ 29,90
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Técnicas Multivariadas Exploratórias: 
teorias e aplicações no 
software Statistica®
Lorena Vicini| Adriano Mendonça Souza| 
Fidel Ernesto Castro Morales | Francisca Mendonça Souza

Este material didático traz, com simplicidade e clareza, métodos e 
procedimentos computacionais que viabilizam uma análise completa de 
um banco de dados com características multivariadas. Devido ao crescente 
número de aplicações e pesquisas realizadas no campo multivariado, 
apresentam-se as técnicas de análise de agrupamentos, análise de 
componentes principais, análise fatorial, análise fatorial de correspondência 
e análise discriminante com saídas do software Statistica, para o 
acompanhamento rápido das etapas necessárias da aplicação dos métodos, 
desde a importação até a etapa final de análise.

Edição Impressa: 978-85-7391-322-4 | 240 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-323-1 | R$ 31,50
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Áreas Protegidas: discussões 
e desafios a partir da região 
central do Rio Grande do Sul
Eliane Maria Foleto | Dalvana Brasil do Nascimento (Org.)

O que fazer para atenuar a degradação ambiental? A presente obra 
visa apresentar a criação de áreas protegidas como um instrumento 
fundamental na busca de um ambiente mais saudável. A partir de 
pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), argumenta-se de modo 
a favorecer o estabelecimento de mais áreas protegidas e registra-se o 
contexto atual de tais áreas na Região Central do Rio Grande do Sul.

Edição Impressa: 978-85-7391-279-1 | 240 p. | R$ 30,00
E-book: 978-85-7391-272-2 | R$ 21,00

Agricultores Familiares em 
Migrações Internacionais
Joel Orlando Bevilaqua Marin (Org.)

A coletânea apresenta estudos sobre um fenômeno social recorrente, mas 
pouco estudado: as migrações internacionais vivenciadas por familiares 
de agricultores. A partir de estudos realizados no estado de Goiás, os 
textos particularizam diferenciados aspectos das migrações internacionais, 
entendidas como um fenômeno que está transformando a realidade social 
em que vivemos e, de maneira particular, a realidade da agricultura familiar. 
As experiências migratórias registradas na coletânea pretendem ainda a 
tomada de consciência sobre a falta de melhores oportunidades de inserção 
social para os agricultores familiares, especialmente para as gerações juvenis 
rurais, e sobre todas as implicações sociais provocadas pelas sucessivas 
migrações nos espaços rurais brasileiros, cada vez mais marcados pelo 
empobrecimento, esvaziamento e envelhecimento das populações.

Edição Impressa: 978-85-7391-291-3 | 280 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-304-0 | R$ 31,00
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Crítica e Dialogicidade em 
Psicologia Social: saúde, minorias 
sociais e comunicação
Adriane Roso (Org.)

O livro é produto de encontros que têm seu ponto nodal no Grupo de 
Pesquisa ‘Saúde, Minorias Sociais e Comunicação’ (SMIC), do Curso de 
Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As contribuições, 
entretanto, não se reduzem aos membros deste grupo, agregam profissionais 
de diferentes regiões do Brasil e do exterior (Uruguai e Estados Unidos), 
sustentados em diversas abordagens teóricas (Teoria das Representações 
Sociais, Estudos da Cultura Material, Sociologia das Ausências, Estudos 
Feministas, entre outras) e diferentes áreas de trabalho (Psicologia Social, 
Comunicação Social, Antropologia, Ciências Sociais, Linguística). Diversidade 
que decorre do próprio ponto de partida da proposta editorial, pois se trata 
de um livro de Psicologia Social em sua vertente crítica que, por definição, 
acata a diversidade teórica e metodológica, abre-se à dialogicidade e 
problematiza as maneiras como os saberes-fazeres que circulam na 
sociedade fabricam subjetividades e constroem verdades.

E-book: 978-85-7391-289-0 | R$ 42,00

Casa do Estudante Universitário: 
jovens mães/pais e suas crianças
Sueli Salva | Neusa Maria Roveda Stimamiglio | 
Keila de Oliveira Urrutia | Camila Espelocin da Silva

A vida cotidiana de mães, pais e crianças no interior da Casa do 
Estudante Universitário (CEU) é tema deste livro. Aqui buscamos 
apresentar os meandros da vida cotidiana vivida por esses sujeitos que 
rompem com regras e criam novas formas de construir a vida cotidiana, 
especialmente através da presença de crianças em um lugar construído 
institucionalmente para abrigar jovens estudantes. Nos mobiliza a 
pensar no espaço/tempo de ser jovem, no espaço/tempo de ser criança, 
no espaço/tempo da infância, no espaço/tempo de ser pai e mãe.

E-book: 978-85-7391-274-6 | R$ 15,00
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Ética e Compreensão: 
a Psicologia, a Hermenêutica e 
a Ética de Wilhelm Dilthey
Ricardo Bins di Napoli

Neste livro, Ricardo Bins di Napoli analisa o pensamento do filósofo 
Wilhem Dilthey (1833-1911). O objetivo da obra é defender que a Ética 
de Dilthey parte da noção de vida e é hermenêutica. A filosofia da vida 
de Dilthey decorrente oferece sustentação ao projeto de embasar 
filosoficamente as Ciências Humanas. Tal pensamento propõe que a 
reflexão está limitada pela vida concreta. Para o autor, o nexo estrutural 
da vida anímica permite a Dilthey estabelecer sua Psicologia sem 
metafísica e, utilizando-se das investigações das ciências do século XIX 
e da metodologia hermenêutica, as novas bases para uma ética. A Ética 
pressuporia, por esse viés, a compreensão do outro.

Edição Impressa: 978-85-7391-279-1 | 240 p. | R$ 30,00
E-book: 978-85-7391-272-2 | R$ 21,00

Discursos do Corpo na Arte – volume II
Enéias Farias Tavares | Gisela Reis Biancalana | 
Mariane Magno (Org.)

O corpo e suas metáforas têm perpassado a história do Ocidente a partir de 
um olhar nem sempre dignificante ou elogioso. Para além da arte, o corpo 
tem sido também o espaço do tabu, da proibição, da condenação. No século 
XX, a retomada, ou a própria criação – ainda não o sabemos –, dos estudos 
dedicados ao corpo recebeu a atenção de artistas e pesquisadores, tendo 
por único elemento comum a leitura multidisciplinar. Neste segundo volume 
de Discursos do Corpo na Arte, os autores refletem sobre tudo aquilo que o 
corpo – seja ele artístico, histórico, pedagógico ou lúdico – tem a dizer.

Edição Impressa: 978-85-7391-275-3 | 344 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-268-5 | R$ 31,50
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Formas de Escrever Região 
e Paisagem em Geografia: 
contribuições teóricas e práticas
Benhur Pinós da Costa | Meri Lourdes Bezzi (Org.)

A ciência, como processo que é, vive de renovação de seus paradigmas, de 
suas teorias, de seus conceitos; enfim, de suas verdades. É essa permanente 
crise da ciência que se constitui no verdadeiro motor de sua constante 
evolução, pois, na tentativa de superá-la e de fornecer respostas adequadas 
às novas necessidades que se apresentam, buscam-se novas explicações. 
Nesse sentido, a preocupação central deste livro é rever, entre as categorias 
da Geografia, duas delas: a região e a paisagem. Com esse propósito, o livro 
Formas de escrever Região e Paisagem em Geografia: contribuições teóricas 
e práticas, retrata, em oito capítulos, temáticas envolvidas na complexidade 
teórico-conceitual da região e da paisagem que não ficam restritas à 
pesquisa geográfica, acentuando seu caráter multidisciplinar, o que mostra 
que não há fronteiras para a expansão do conhecimento.

E-book: 978-85-7391-305-7 | R$ 31,00

Farmacologia Aplicada à Aquicultura
Bernardo Baldisserotto | Levy de Carvalho Gomes | Berta 
Maria Heinzmann | Mauro Alves da Cunha (Org.)

Este livro traz informações úteis para quem lida com aquicultura, 
pois aborda a legislação existente para a utilização de fármacos de 
diferentes classes em cultivos aquícolas. Os vários capítulos que 
compõem este livro abordam diferentes aspectos envolvidos na 
utilização de antibacterianos, antiparasitários, antifúngicos, antivirais, 
imunoestimulantes, vacinas, prebióticos, probióticos, estimuladores 
do crescimento, anestésicos, aditivos para o transporte, antioxidantes 
e promotores da reprodução e inversão sexual em aquicultura.

Edição Impressa: 978-85-7391-293-7 | 656 p. | R$ 100,00
E-book: 978-85-7391-301-9 | R$ 70,00
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Manual de Dissertações 
e Teses da UFSM
1ª reimpressão

Universidade Federal de Santa Maria | 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa | 
Sistema de Bibliotecas da UFSM | Editora da UFSM

O presente Manual de Dissertações e Teses da UFSM tem como objetivo 
orientar e definir a forma de apresentação de trabalhos científicos da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), abrangendo os elementos 
gráficos de organização e redação de dissertações e teses. Este 
documento engloba também a orientação de outros trabalhos acadêmicos, 
tais como: trabalhos de conclusão de curso de graduação, de pós-
graduação e de iniciação científica. A Comissão responsável pela edição 
do Manual de Dissertações e Teses da UFSM preocupou-se em oferecer ao 
leitor um guia prático e objetivo quanto à forma de tratar os conteúdos 
e regras metodológicas, pautado tanto pelas necessidades cotidianas e 
eventuais do ato de produzir conhecimento e de sua orientação, como pela 
atualização das normas referentes à apresentação de trabalhos científicos.

Edição Impressa: 978-85-7391-228-9 | 88 p. | R$ 15,00

Mamíferos Brasileiros em Extinção
3 volumes 

Melânia Melo Casarin | Augusto Zambonato

Na coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção, procura-se 
narrar sobre a biodiversidade dos mamíferos silvestres brasileiros e 
alertar que esses são alguns animais que podem desaparecer do planeta.

O Volume 1 apresenta o tamanduá-bandeira, o tatu-bola, 
o peixe-boi-da-amazônia e o cachorro-vinagre.

O Volume 2 traz a preguiça-de-coleira, a onça-pintada, 
a baleia-azul e o uacari-branco.

O Volume 3 narra sobre o bugio, o lobo-guará, o morcego e o 
veado-bororó-do-sul.

Edição Impressa: 
Volume 1: 978-85-7391-298-2 | 32 p. | R$ 28,00 
Volume 2: 978-85-7391-299-9 | 32 p. | R$ 28,00 
Volume 3: 978-85-7391-300-2 | 32 p. | R$ 28,00
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O Que Precisamos Saber sobre 
a Aprendizagem da Leitura: 
contribuições interdisciplinares
Onici Claro Flôres | Rosângela Gabriel (Org.)

O gosto pela leitura é despertado, é estimulado, é motivado. Por isso é 
importante que pais e professores (com)partilhem o gosto pela atividade de 
ler com filhos e alunos. De acordo com o PISA 2012 (OCDE, 2014), que avaliou 
o desempenho em leitura em 65 países, metade dos estudantes brasileiros 
com idade de 15 anos situa-se no nível 2, em uma escala de 1 a 6. Por outro 
lado, apenas 0,5% dos estudantes encontra-se nos níveis 5 ou 6 e está apto a 
localizar e organizar informações entranhadas no texto, interpretar e refletir 
sobre pontos que exigem compreensão detalhada. Por que o Brasil exibe 
resultados tão pífios? Como pais e professores podem contribuir para que seus 
filhos e alunos se apropriem da leitura a fim de utilizá-la como ferramenta 
para novas aprendizagens? Foi com o objetivo de construir pontes, estabelecer 
contato mais próximo e criar maior cumplicidade entre pais, professores e 
pesquisadores que este livro foi concebido.

Edição Impressa: 978-85-7391-284-5 | 208 p. | R$ 38,00
E-book: 978-85-7391-285-2 | R$ 26,00 

Olericultura Geral
3ª edição

Jerônimo Luiz Andriolo

A obra inicia pela caracterização da evolução da Olericultura desde os 
primórdios da agricultura até o contexto socioeconômico atual e suas 
implicações agronômicas. São apresentados os critérios de qualidade nas 
etapas de produção e de comercialização. Os principais sistemas de cultivo 
representando diferentes níveis tecnológicos são descritos através de 
uma abordagem crítica. As potencialidades e as limitações dos sistemas 
convencional, protegido, sem solo e orgânico são discutidas dentro da 
perspectiva da sustentabilidade a médio e longo prazos. 

Edição Impressa: 978-85-7391-290-6 | 96 p. | R$ 28,00
E-book: 978-85-7391-258-6 | R$ 20,00
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Pesquisa Narrativa: interfaces entre 
histórias de vida, arte e educação
Raimundo Martins | Irene Tourinho | 
Elizeu Clementino de Souza (Org.)

Este livro reúne textos que exploram e discutem as narrativas como 
espaços de pesquisa e de ‘acontecimentos’ pedagógicos. Pesquisadores 
de seis países examinam conceitos, práticas e processos que envolvem 
narrativas, a partir de diferentes perspectivas, configurando os modos 
como elas constituem a vida dos sujeitos, suas relações com a arte e a 
educação compartilhando investigações acerca do tema. Narrativas são 
construídas na experiência como atos de formação e transformação de 
episódios que, elaborados, produzem diversas temporalidades, novas 
significações e outras histórias de vida. Investindo na capacidade humana 
de olhar a arte e a educação de forma sensível e crítica, esta publicação 
prioriza encontros, aprendizagens e partilhas interpretados a partir 
do impacto afetivo e relacional de vivências cotidianas, que, por suas 
relações com as disposições humanas para narrar, se transformam em 
fontes privilegiadas para a pesquisa narrativa e o estudo das interfaces 
entre histórias de vida, arte e educação.

Edição Impressa: 978-85-7391-283-8 | 374 p. | R$ 60,00
E-book: 978-85-7391-294-4 | R$ 42,00

Trens na Memória: num longo tempo, 
entre trajetórias público-privadas, 
fatos da História Ferroviária Brasileira 
e Sul-Rio-Grandense
João Rodolpho Amaral Flôres

O leitor tem em suas mãos um livro que é mais do que um manual 
tradicional, apesar de este ser o título que o nomeia. Trata-se de obra de 
fôlego [...] Os trinta capítulos da obra refletem claramente isso. Em linguagem 
acessível - mas sem prejuízo da profundidade -, sintetizam-se os principais 
fatos e marcos da economia brasileira desde o período colonial à atualidade, 
servindo como guia de estudo para o leitor que pretende inserir-se na área. 
Assim, embora particularmente voltado a alunos de cursos de Ciências 
Econômicas, também poderá ser útil a acadêmicos de cursos correlatos de 
graduação e especialização, e mesmo ao público não acadêmico, cada vez 
mais disposto a se aprofundar na história econômica do país’. (extraído da 
apresentação de Pedro C. D. Fonseca)

Edição Impressa: 978-85-7391-292-0 | 320 p. | R$ 50,00
E-book: 978-85-7391-302-6 | R$ 35,00
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Um Corpo-sem-órgãos, 
Sobrejustaposições: quem a pesquisa 
[em educação] pensa que é?
Cristian Poletti Mossi

Sobre a mesa, além de mim, estavam Deleuze & Guattari. Como em uma 
coreografia nefasta, havia sincronia dissonante entre nossos movimentos. 
Artaud e Spinoza contornavam a mesa e certificavam-se de que sobre 
ela nós não pararíamos de nos movimentar, de executar aquela orgia e 
de assim doar a quem quisesse nosso banquete desmedido. Também 
cuidavam para que a plateia oculta não se desanimasse, ou invadisse 
completamente a cena. Eles por vezes nos chicoteavam, sussurravam 
coisas em nossos ouvidos, adestravam alguns de nossos movimentos e, de 
sobressalto, se viravam para os muitos que nos assistiam na penumbra, os 
quais, na medida do possível, volta e meia interagiam conosco.

Edição Impressa: 978-85-7391-276-0 | 206 p. | R$ 40,00
E-book: 978-85-7391-277-7 | R$ 28,00

Virologia Veterinária: 
virologia geral e doenças víricas
3ª edição revista, atualizada e ampliada

Eduardo Furtado Flores (Org.)

A 3ª Edição de Virologia Veterinária apresenta os conteúdos revisados, 
ampliados e atualizados da segunda edição. O texto encontra-se 
dividido em duas partes: a parte inicial aborda os aspectos gerais da 
virologia e pode ser útil para estudantes e profissionais das áreas 
biomédicas. A segunda parte trata especificamente das famílias virais 
que possuem importância em Medicina Veterinária. Contempla também 
duas novas famílias virais (Anelloviridae e Pneumoviridae). Esta 
segunda parte discorre acerca da etiologia, epidemiologia, patogenia, 
sinais clínicos e patologia, diagnóstico, controle e profilaxia das 
principais doenças víricas dos animais de companhia e de interesse 
econômico. Por fim, foi incluído um capítulo que trata de doenças 
víricas emergentes, algumas de importância exclusiva em Medicina 
Veterinária e outras de importância em saúde pública.

Edição Impressa: 978-85-7391-287-6 | 1136  p. | R$ 250,00
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Coleção Cultura Visual e Educação 

(Culturas das Imagens: desafios 
para a arte e para a educação)
2ª edição revista e ampliada 

Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

Esta segunda edição revisada e ampliada do livro Culturas das 
Imagens: desafios para a arte e a educação, propõe um debate sobre 
dimensões que dialogam com fenômenos e manifestações culturais 
e seus interatores, com as condições contemporâneas do trabalho 
pedagógico/educativo e seus impactos sobre as culturas das imagens, 
com visões que miram o futuro para analisar as complexas interações 
com visualidades nesta era globalizada/hipermidiatizada, e, por fim, 
com reflexões oriundas de trabalhos que apresentam suas ideias 
circunscrevendo-as em focos históricos e poéticos do pensar/fazer e 
cultivar as culturas com as quais somos constituídos, aprendemos e, por 
vezes, nos contrapomos, reconfigurando-as. Novos autores abraçaram o 
projeto e outros revisaram seus textos ajustando-os ao desejo coletivo 
de buscar compreender as culturas das imagens de nosso tempo. 

Edição Impressa: 978-85-7391-286-9 | 384 p. | R$ 63,00
E-book: 978-85-7391-295-1 | R$ 44,00

A Psicologia Jurídica e as suas 
Interfaces: um panorama atual
Silvio José Lemos Vasconcellos | Vivian de Medeiros Lago (Org.)

Esta obra visa a apresentar um panorama da Psicologia Jurídica, por meio 
da discussão de temas atuais na intersecção entre Psicologia e Direito. 
Perícias e documentos psicológicos, socioeducação de adolescentes em 
conflito com a lei, alienação parental, disputa de guarda, avaliações no 
âmbito trabalhista e avaliação de suspeita de abuso sexual são assuntos 
abordados na interface com o Direito Civil. Na esfera do Direito Penal, são 
contempladas a Criminologia, a avaliação da psicopatia em mulheres e a 
análise dos comportamentos comunicativos.

Edição Impressa: 978-85-7391-278-4 | 224 p. | R$ 49,00
E-book: 978-85-7391-250-0 | R$ 34,30
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Direitos Emergentes na 
Sociedade Global: Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFSM
Giuliana Redin | Jânia Maria Lopes Saldanha | 
Maria Beatriz Oliveira Da Silva (Org.)

Direitos Emergentes na Sociedade Global: Programa de Pós-Graduação em 
Direito da UFSM – compreende uma coletânea de artigos produzidos pelos 
professores do PPGD/UFSM, nos anos de 2014 e 2015, e reflete, a partir de 
variados temas, sobre os desafios no campo do Direito decorrentes das 
vicissitudes do espaço-tempo global. O livro está estruturado em duas 
partes inter-relacionadas, mas que confluem para frentes discursivas 
próprias: os Direitos da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade e o Direito 
na Sociedade em Rede.

Edição Impressa: 978-85-7391-255-5 | 224 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-271-5 | R$ 31,50

Da Antiguidade à Redescoberta 
das Leis de Mendel
Luiz Augusto Salles das Neves

O ponto central desta publicação é Gregor Mendel, o elaborador das Leis da 
Hereditariedade. Mas, como Mendel não está isolado no contexto histórico, 
houve vários investigadores que lhe antecederam deixando legados importantes 
para a Ciência, assim como os que deram continuidade ao seu trabalho e que 
são considerados ‘redescobridores’. Este livro trata de alguns importantes 
investigadores e dos seus trabalhos em hibridação de plantas, para entender 
como as características passam de uma geração para outra. O ponto de 
partida é Aristóteles, com o pensamento sobre a geração espontânea, e 
o encerramento são considerações atuais sobre as Leis de Mendel.

Edição Impressa: 978-85-7391-254-8 | 274 p. | R$ 49,00
E-book: 978-85-7391-253-1 | R$ 34,30
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Felippe D’Oliveira: obra completa
2ª edição

Lígia Militz da Costa | Maria Eunice Moreira | 
Pedro Brum Santos (Org.)

Esta segunda edição de sua Obra Completa, publicada sob os auspícios 
da UFSM, não difere da anterior no que se refere à fixação e ordem 
cronológica da obra de Felippe D’Oliveira, mas visa à sua atualização e 
reparo de algumas (poucas) falhas, retomando publicações originais do 
autor, o que exigiu o cotejo de todos os textos para garantir a correta 
fixação do conjunto (poesia, teatro e prosa).  Optou-se por incluir, 
também nesta segunda edição, o tópico “Sobre a obra de Felippe 
D’Oliveira e seu tempo”, informativo sobre as edições e características 
de sua produção literária, como igualmente manter a seção original 

“Vida e obra”, por apresentar elementos que propiciam maior 
compreensão do período histórico literário e cultural vivido pelo autor.

Edição Impressa: 978-85-7391-256-2 | 296 p. | R$ 52,00
E-book: 978-85-7391-270-8 | R$ 36,40 

Estética da Professoralidade: 
um estudo crítico sobre a 
formação do professor
1ª reimpressão

Marcos Villela Pereira

Como se vem a ser professor? Neste livro, Marcos Vilella Pereira encaminha 
sua investigação no sentido de desvelar algumas atitudes subjetivas que 
deram forma a sua escolha em ser professor. Ser professor, para ele, é como 
uma marca que se produz no sujeito. Não é vocação, não é identidade, não 
é destino. É produto de si. Assim, a sua busca pela formação acadêmica 
caminhou no sentido de buscar modos de apropriação e ativação dessa 
marca em consonância com as singularidades que constituem o campo 
de existencialização do indivíduo. Este livro traz alguns recortes dessa 
trajetória. O conjunto de capítulos perfaz um quadro em movimento das 
reflexões que têm praticado e que têm conseguido colocar no papel. Tarefa 
bem difícil, essa, na medida em que, na maioria das vezes, escrever tem 
significado lutar contra a dinâmica do conhecimento praticado e vivido, lutar 
no meio de uma trama de divergências entre o vivido, o pensado, o visto, o 
dito, o descrito e o escrito. 

Edição Impressa: 978-85-7391-195-4 | 246 p. | R$ 37,50
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O Modelo ABACC: um marco no 
desenvolvimento das relações 
entre Brasil e Argentina
Odilon Antonio Marcuzzo do Canto (Org.)

Este livro contém artigos sobre o funcionamento e métodos de trabalho 
de um empreendimento único e bem sucedido. A Agência Brasileiro–
Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 
foi criada pelos dois países para verificar o compromisso assumido pela 
Argentina e pelo Brasil de utilizarem a energia nuclear apenas para fins 
pacíficos, renunciando, assim, ao artefato nuclear explosivo. Os dois 
países com tecnologia nuclear mais avançada na América Latina punham 
fim a uma rivalidade que, se levada às últimas consequências, teria 
impossibilitado as várias estruturas de paz e cooperação existentes na 
nossa região, como a UNASUL, a CELAC e outras. 

Edição Impressa: 978-85-7391-280-7 | 240 p. | R$ 40,00
E-book: 978-85-7391-297-5 | R$ 28,00

Manual de Economia Brasileira: 
da formação econômica à 
economia contemporânea
José Maria Dias Pereira

Em linguagem acessível – mas sem prejuízo da profundidade -, 
sintetizam-se os principais fatos e marcos da economia brasileira desde o 
período colonial à atualidade, servindo como guia de estudo para o leitor 
que pretende se inserir na área. Assim, embora particularmente voltado 
a alunos de cursos de Ciências Econômicas, também poderá ser útil a 
acadêmicos de cursos correlatos de graduação e especialização, e mesmo 
ao público não acadêmico, cada vez mais disposto a se aprofundar na 
história econômica do país.

Edição Impressa: 978-85-7391-281-4 | 280 p. | R$ 49,00
E-book: 978-85-7391-273-9 | R$ 34,30
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Protocolos de Atendimento 
às Vítimas da Boate Kiss
Adriane Schmidt Pasqualoto | Ana Lúcia Cervi Prado | 
Isabella Martins de Albuquerque | Marisa Bastos Pereira | 
Renata Mancopes | Soeli Teresinha Guerra (Org.)

Neste livro os autores compartilham saberes a partir de algumas das 
lições que foram tristemente aprendidas com o desastre ocorrido 
na Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria/RS. 
Compreende-se que o fazer em saúde é dinâmico e que, a cada pequena e 
singela conquista, aprende-se a celebrar a vida e a continuar lutando com 
o propósito de que desastres como esse não se repitam. A expectativa 
é que esta obra e o trabalho do Centro Integrado de Atendimento às 
Vítimas de Acidentes (CIAVA) aprimorem a assistência clínica e auxiliem na 
construção do conhecimento e na reflexão para outras equipes de saúde.

Edição Impressa: 978-85-7391-249-4 | 206 p. | R$ 35,00
E-book: 978-85-7391-248-7 | R$ 24,50
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A Formação do Professor e o 
Ensino das Artes Visuais
2ª edição revista e ampliada

Marilda Oliveira de Oliveira | Fernando Hernandéz (Org.)

Este livro conta com artigos de vários autores de representação no cenário 
nacional e internacional. Profissionais que trabalham com educação e arte 
e que se propuseram a discutir a formação do professor na atualidade. São 
artigos ricos em experiências, que completam as particularidades de cada 
estado, país ou região. As temáticas que balizam os textos sobre formação 
de professores são as mais variadas: construção da subjetividade docente, 
perspectiva internacional da docência em artes visuais, diário de aula, 
currículo, deslocamentos perceptivos e conceituais da cultura visual, 
estágio supervisionado em artes visuais, cosmopolitismo, relatórios de 
estágio em artes visuais, desenho de criação como dispositivo para pensar 
a formação e docência em artes visuais a partir das filosofias da diferença.

Edição Impressa: 978-85-7391-233-3 | 296 p. | R$ 50,00
E-book: 978-85-7391-234-0 | R$ 35,00

Análise Macroeconômica e 
Avaliação Governamental
José Maria Alves da Silva

Esta obra visa ir além do que habitualmente é oferecido nos manuais 
técnicos de macroeconomia e economia do setor público, no sentido 
de estender e complementar a discussão conceitual e técnica com 
considerações filosóficas, históricas e institucionais, especialmente 
no que diz respeito à realidade brasileira. Não se busca aqui apenas 
tratar questões que interessam para a avaliação de governos, a 
partir de indicadores tal como são usualmente concebidos, mas 
também levar o leitor a questionar a própria forma de construção 
e apresentação desses indicadores e o que eles podem ou não 
significar para a vida dos cidadãos. Assim, o conteúdo foi elaborado 
não só para servir como instrumento de capacitação profissional, 
mas também para preparar pessoas de diferentes formações 
profissionais superiores para o exercício de uma cidadania mais 
esclarecida acerca de questões de grande interesse nacional.

Edição Impressa: 978-85-7391-220-3 | 312 p. | R$ 53,00
E-book: 978-85-7391-221-0 | R$ 37,10
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Arte, Educação e Cultura
2ª edição revista e ampliada

Marilda Oliveira de Oliveira (Org.)

Arte, Educação e Cultura pretende ser uma proposição aos profissionais 
da área da educação e da arte no sentido de suscitar questionamentos, 
instaurar dúvidas e desestabilizar certezas. Desejamos, como grupo 
de pesquisadores que gestou esta obra, que ela possa servir como 
processo de interlocução, processo de mediação e, por que não, 
de apropriação. Esta publicação deflagra conceitos, aponta novas 
contribuições que podem servir aos estudantes e docentes da graduação 
e da pós-graduação das áreas da educação e da arte. Nossa intenção foi 
reposicionarmos nosso campo de estudo e propormos outras vias ‘na 
extremidade do nosso saber’ e assim produzir outras formas para pensar 
a pesquisa, a leitura e a escrita.

Edição Impressa: 978-85-7391-238-8 | 368 p. | R$ 65,00
E-book: 978-85-7391-237-1 | R$ 45,50

A Teoria Econômica na 
Obra de Bresser-Pereira
José Luis Oreiro | Luiz Fernando de Paula | Nelson Marconi (Org.)

Caracteristicamente, Bresser-Pereira voltou-se para o problema 
cambial e seu impacto deletério sobre a produção industrial 
brasileira na terceira das fases aqui mencionadas, que, aliás, ainda, 
se desenrola. Novamente, como é típico de toda a obra de Bresser, 
sua produção sobre o tema é nada menos que vertiginosa. Bresser 
Pereira segue de perto o exemplo de Keynes como economista 
público, interessado não apenas em entender e intervir, mas também 
em persuadir o público da importância dos problemas e da natureza 
de sua solução. A criação de novos conceitos, como o de taxa de 
câmbio que preserva o equilíbrio industrial, é parte desse esforço, ao 
mesmo tempo criativo e didático, numa atividade que parece ser tão 
intensa quando se comemora seus oitenta anos, como sempre foi.

Edição Impressa: 978-85-7391-229-6 | 224 p. | R$ 45,00 
E-book: 978-85-7391-245-6 | R$ 31,50



51

Conhecimento em Educação Física 
no Movimento das Mudanças 
no Mundo do Trabalho
Maristela da Silva Souza | João Francisco Magno Ribas | 
Vicente Cabrera Calheiros (Org.)

As discussões presentes nos sete artigos que compõem esta obra 
colocam-se como um contraponto necessário de ser construído no 
meio acadêmico, tendo em vista a distância existente entre este 
espaço e a realidade vivida nas escolas. As análises aqui apresentadas 
foram construídas por autores comprometidos com a construção do 
conhecimento com valor social, expondo seus argumentos com rigor e 
seriedade acadêmica. A temática proposta sob o título Conhecimento 
em Educação Física no Movimento das Mudanças no Mundo do Trabalho 
justifica-se pelo fato de entendermos que a prática pedagógica da 
Educação Física, no seu processo de trato com o conhecimento, incluiu o 
contexto que se apresenta para além do pátio da escola.

Edição Impressa: 978-85-7391-242-5 | 184 p. | R$ 35,00
E-book: 978-85-7391-241-8 | R$ 24,50

Dança Contempop: corpos, afetos 
e imagens (mo)vendo-se
Odailso Berté

Neste livro, Odailso Berté descreve seus modos de (mo)ver-se pelos 
cenários das pedagogias culturais e apresenta uma instigante proposição 
de dança refletindo sobre como o fenômeno da estetização da cultura 
interpela o status das artes. Dessas fricções emerge a dança contempop, 
um entrecruzamento de dança contemporânea e cultura pop que enfatiza 
relações de afeto e prazer com diferentes artefatos culturais e articula 
procedimentos pedagógicos e criativos a partir da relação corpo–imagem. 
Ao narrar trechos de sua trajetória, o autor evidencia suas afeições por 
imagens de Frida Kahlo, Pina Bausch e Madonna relacionando-as com 
compreensões vindas da filosofia, das ciências cognitivas, dos estudos 
culturais, das artes, da cultura visual e da educação. Uma compreensão 
contemporânea e multidisciplinar que busca estimular posicionamentos 
críticos, criativos e performativos nos campos da dança, das artes em 
geral e da educação.

Edição Impressa: 978-85-7391-240-1 | 200 p. | R$ 35,00
E-book: 978-85-7391-239-5 | R$ 24,50
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Coleção Cultura Visual e Educação 
(Educação da Cultura Visual: 
aprender... pesquisar... ensinar...)
Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

O sétimo e último volume da Coleção Cultura Visual e Educação  promove 
encontros nos quais aprender/pesquisar/ensinar cultura visual são 
dimensões que dançam abraçadas num esforço que exige aconchego 
diário e trato diligente de vidas em convívio. Os textos exploram o 
potencial de memórias e seus futuros como lugares de dor e encanto 
que, no dia a dia, tecem culturas visualmente pensadas em sintonia 
com o que passa pelos sentidos do tato, audição, paladar, olfato... 
Autores da América Latina narram imprevistos pedagógicos, intenções 
realizadas e desejos esparramados em práticas justapostas para 
conjurar vozes docentes, estudiosas, pesquisadoras, afugentando 
monotonias que se submetam a posições hegemônicas.

Edição Impressa: 978-85-7391-243-2 | 296 p. | R$ 50,00
E-book: 978-85-7391-244-9 | R$ 35,00

Ensino de Filosofia e Currículo
2ª edição

Ronai Pires da Rocha

São poucas as publicações dedicadas à teoria curricular no Brasil, e 
ainda mais raros os estudos específicos como este. Assim, não é de 
estranhar que Ensino de Filosofia e Currículo, lançado em 2008, tenha 
esgotado sua primeira edição, um feito raro para um livro com este 
título. Isso sugere que este livro criou aos poucos seu próprio espaço 
na bibliografia brasileira sobre o tema, graças aos pontos de vista 
originais que apresenta sobre temas caros ao educador e ao professor 
de Filosofia: interdisciplinaridade e transversalidade curricular, 
epistemologia e currículo, filosofia e infância, relações entre história, 
método e problemas filosóficos, didática e pedagogia, e muitos outros, 
abordados sem que o contexto e a conjuntura da Educação no Brasil 
sejam desconsiderados. Ensino de Filosofia e Currículo é um título hoje 
incorporado na bibliografia brasileira sobre estudos curriculares e vem 
sendo crescentemente considerado como uma das contribuições mais 
relevantes para os estudos curriculares entre nós. 

Edição Impressa: 978-85-7391-230-2 | 222 p. | R$ 39,50
E-book: 978-85-7391-246-3 | R$ 27,65
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Introdução ao Controle 
Estatístico de Processos
2ª edição revista e ampliada

Leandro Cantorski da Rosa

O livro é indicado para os cursos de Engenharia, Administração e como 
texto básico a cursos de pós-graduação, bem como para profissionais 
envolvidos com atividades da área de produção, que desejam conhecer os 
conceitos relacionados ao controle estatístico de processos inserido no 
gerenciamento da qualidade. Aborda aspectos conceituais da qualidade 
em processos, conceitos estatísticos básicos ao controle de processos, 
os objetivos, as principais técnicas usadas na avaliação da qualidade e 
a estratégia Seis Sigma. São apresentados vários exemplos e exercícios 
propostos, de forma a consolidar os temas apresentados.

Edição Impressa: 978-85-7391-235-7 | 176 p. | R$ 30,00
E-book: 978-85-7391-236-4 | R$ 21,00

Lendo J. M. Coetzee
Kathrin H. Rosenfield | Lawrence Flores Pereira (Org.)

Lendo Coetzee reúne mais de dez críticos brasileiros e estrangeiros que 
abordam por diversos ângulos a quase totalidade da obra coetzeeana. 
Essa abordagem de fôlego é o resultado de um diálogo que começou 
em 2010, quando a obra Diário de um Ano Ruim serviu como um filtro de 
releitura do famoso ensaio de Freud O Mal-estar na Cultura, em um evento 
de mesmo nome em Porto Alegre. Desde então, os colegas aqui reunidos 
contribuíram com ensaios de síntese sobre os aspectos mais evidentes 
e importantes desta obra: violência, trauma, injustiça, sofrimento, 
censura, opressão, tortura e também engajamento por tudo que tende 
a escapar à nossa atenção, dos animais aos seres que desaparecem 
do nosso horizonte por terem sofrido mutilações f ísicas, psíquicas ou 
por terem sido exilados (nos vários sentidos da palavra). Mas além da 
revisão do escritor na encruzilhada de realidade e ficção, o volume aborda 
também uma avaliação da obra crítica e teórica do professor Coetzee.

Edição Impressa: 978-85-7391-225-8 | 320 p. | R$ 55,00 
E-book: 978-85-7391-226-5 | R$ 38,10
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Noções de Paleografia 
e de Diplomática
5ª edição

Ana Regina Berwanger | João Eurípedes Franklin Leal

A existência desta quinta edição do livro Noções de Paleografia e de 
Diplomática reflete o crescente interesse que o assunto desperta no 
Brasil. A Paleografia, como ciência que lê, transcreve e interpreta antigos 
manuscritos, e a Diplomática, como ciência que trata da gênese, da forma, 
da tipologia e da autenticidade dos documentos, passaram a ter lugar de 
destaque na cultura brasileira. Assim, Paleografia e Diplomática atuam 
enriquecendo e subsidiando fortemente a história, a filologia, a linguística, 
a arquivologia, a biblioteconomia, a museologia, o direito, enfim, a cultura 
humanística, valorizando também o vastíssimo acervo documental 
nacional. O paleógrafo promove a ressuscitação de uma informação 
perdida, enquanto o diplomatista trabalha para promover a credibilidade, 
a autenticidade e a veracidade documental. São trabalhos fascinantes, 
desafiadores e compensadores. 

Edição Impressa: 978-85-7391-224-1 | 128 p. | R$ 28,75
E-book: 978-85-7391-232-6 | R$ 20,00

Silvicultura do Eucalipto no Brasil
Mauro Valdir Schumacher | Márcio Viera (Org.)

Apresenta a história do cultivo do eucalipto no Brasil e os 
conhecimentos atualizados sobre a produção de mudas, tratos culturais, 
fatores edafoclimáticos que interferem na produtividade, principais 
insetos-pragas da cultura, a potencialidade da agrossilvicultura do 
eucalipto, o melhoramento genético, as implicações nutricionais com 
a colheita da biomassa e o monitoramento da ciclagem de nutrientes. 
Esta obra foi organizada com o objetivo de fornecer aos 
estudantes, pesquisadores e empreendedores da área florestal 
um material com linguagem clara e objetiva sobre os principais 
assuntos relacionados à atividades silviculturais do eucalipto. 

Edição Impressa: 978-85-7391-223-4 | 208 p. | R$ 62,00
E-book: 978-85-7391-231-9 | R$ 43,40
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Três Meses na América
Balduíno Rambo (Autor) | Padre Arthur Rabuske | 
José Newton Cardoso Marchiori | Arthur Blásio Rambo (Org.)

Uma das preciosidades mais aguardadas pelos admiradores de Balduíno 
Rambo, estava à espera de publicação há mais de cinquenta anos. 
O diário dos Três Meses na América constitui-se de um magnífico relato 
de viagem, capaz de satisfazer os mais variados gostos e expectativas 
dos leitores, para os quais foi destinado. Pode ser considerado como um 
guia que permite, ao leitor, participar, sem sair de casa, de uma viagem 
emocionante pelas paisagens geográficas dos Estados Unidos, pela 
história que nelas foi construída pelos povos nativos, inicialmente, mais 
tarde pelo colonizador europeu e, sobretudo, pela paisagem humana de 
meados do século XX. Tudo isso recheado e enriquecido por reflexões de 
natureza histórica, antropológica, etnográfica, etnológica, sociológica, 
política, filosófica, religiosa e até teológica, e brindado ao público leitor 
em estilo narrativo que se vale de todos os recursos literários capazes de 
prender e empolgar a atenção.

Edição Impressa: 978-85-7391-247-0 | 472 p. | R$ 75,00 
E-book: 978-85-7391-252-4 | R$ 52,50
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A Importância do Selênio para a 
Agropecuária e Saúde Humana
Carlos André Prauchner

O livro A Importância do Selênio para a Agropecuária e Saúde Humana 
procura apresentar alguns aspectos relacionados às funções que o selênio 
pode desempenhar em animais e humanos. A obra começa descrevendo 
o transporte do elemento a partir dos oceanos para os continentes, a 
química do microelemento no solo, sua absorção pelas plantas, bem 
como as funções do selênio nos vegetais. Na sequência, são abordados 
tópicos relativos aos benefícios que o micronutriente pode trazer aos 
animais de produção. Os últimos capítulos enfatizam a importância do 
selênio para a saúde humana, destacando o conceito da prevenção de 
doenças na população pela suplementação do micronutriente no solo e 
sua transferência ao longo da cadeia alimentar. Ainda são escassas as 
publicações em língua portuguesa sobre o assunto. Deste modo, o livro 
representa uma iniciativa buscando preencher esse espaço. 

Edição Impressa: 978-85-7391-212-8 | 376 p. | R$ 55,00

A Mente e suas Adaptações: 
uma perspectiva evolucionista 
sobre a personalidade, a 
emoção e a psicopatologia
Silvio José Lemos Vasconcellos | Nelson Hauck Filho (Org.)

A conjunção do neodarwinismo com a chamada Revolução Cognitiva deu 
surgimento a uma nova perspectiva sobre a evolução da mente humana. 
Sobre ela, este livro revela-se, parafraseando Darwin, como um novo 
argumento, voltado para a chamada Psicologia Evolucionista e áreas 
afins, que com ela dialogam. Dessa forma, ao longo de nove capítulos, os 
autores procuram mostrar que a natureza e a educação podem agora ser 
conjuntamente consideradas naquilo que poderia se chamar de ‘‘a mais 
nova ciência da mente’’. Uma ciência afastada de qualquer sectarismo e, 
portanto, verdadeiramente promissora.

Edição Impressa: 978-85-7391-202-9 | 272 p. | R$ 40,00



60

Aproveitamento de Pequenas 
Fontes de Energia Elétrica
3ª edição revista e ampliada

Felix A. Farret

Esta obra destina-se a todo o profissional das áreas exatas, incluindo as 
engenharias, Arquitetura e Agronomia, ecologistas e técnicos de nível médio. 
No decorrer da leitura, ele pode encontrar uma explicação simples e clara 
para a maioria de suas perguntas e preparar-se para discussões de caráter 
profissional, acadêmico ou de nível comunitário. Pode entender as bases e 
limites para extração de energia primária da natureza, assim como as formas 
que melhor se adaptam a uma localidade ou situação. O texto mostra, de 
modo claro, que as energias acumuladas potencialmente pelo Sol, sob forma 
de água, vento, fotoeletricidade, calor, biomassa, entre outras, são passíveis 
de conversão em energia elétrica para atender a cargas sofisticadas ou brutas, 
sob forma de eletricidade. Além disso, esclarece que o aproveitamento direto 
dessas energias, na forma de calor, tração ou rotação, via de regra, terá sempre 
eficiência mais elevada, já que elas prescindem de etapas intermediárias de 
conversão, apesar de a maioria delas ser de uso local e atender a processos 
mais primários.

Edição Impressa: 978-85-7391-205-0 | 320 p. | R$ 50,00
E-book: 978-85-7391-259-3 | R$ 35,00

Discursos do Corpo na Arte – volume I
Enéias Farias Tavares | Gisela Reis Biancalanas | 
Mariane Magno (Org.)

O corpo como tragédia. O corpo como voz. O corpo como relíquia. O corpo 
como palavra e como pintura. O corpo como consciência paradoxal. O corpo 
como escultura viva. O corpo como performance. O corpo como presença. 
O corpo como tarefa. O corpo como dança-teatro. O corpo como ascese. 
O corpo como discurso. São muitas as metáforas para os usos, para as 
compreensões e para as representações corporais. O corpo tem estado 
presente nas artes e nas ciências, motivando debates, provocando conflitos, 
inspirando artistas. Neste livro, os autores refletem sobre as diferentes 
artes e práticas que buscam no corpo um sentido outro daquele produzido 
apenas pela materialidade física. Nestes ensaios, o corpo é mais que uma 
palavra, que uma frase, que um símbolo, que uma imagem, o corpo torna-se 
um discurso que comunica ao homem contemporâneo algo que as gerações 
anteriores compreendiam culturalmente de outro modo.

Edição Impressa: 978-85-7391-209-8 | 264 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-269-2 | R$ 31,50
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Ensaio sobre os Costumes do 
Rio Grande do Sul
2ª edição

João Cezimbra Jacques

“Acontecendo, em geral, como já vimos, que esses camponeses são 
naturalmente dotados de muitos nobres sentimentos, de certa agilidade 
e robustez f ísica, segue-se que o ser-se bom cavaleiro, sabendo manejar 
o cavalo, os laços e as ‘bolas’, a lança e a espada, e não se recuar ante os 
perigos; encarar os trabalhos e reveses da sorte com indiferença, prezar-
se a palavra uma vez dada; dizer-se, seja para quem for, o que se sente 
com franqueza; ser bom e sincero amigo; amar a democracia, a liberdade, 
a ordem e o progresso; saber portar-se com desembaraço e decência num 
salão entre senhoras e cavalheiros; ser obsequioso, servidor do próximo e 
amigo de proteger o fraco das garras do forte; ser enfim um homem, como 
se costuma dizer, para o que se ofereça, eis o verdadeiro gaúcho.’’

Edição Impressa: 978-85-7391-207-4 | 236 p. | R$ 35,00

Entomologia Florestal
3ª edição revista e ampliada

Ervandil Corrêa Costa | Márcia d’Avila | 
Edison Bisognin Cantarelli

O estudo dos insetos-praga em plantios florestais tornou-se primordial 
para o sucesso dos empreendimentos florestais; com isso, a Entomologia 
Florestal ganhou destaque no Brasil. Desde então, essa nova área vem 
atraindo um maior número de pesquisadores, contribuindo para o 
desenvolvimento do setor florestal brasileiro. Em razão da importância e da 
escassez de bibliografias nacionais que contemplem o assunto, este livro 
vem para preencher esta lacuna, servindo de base para os estudantes 
dos cursos de Engenharia Florestal, Agronomia e Biologia, podendo ser 
utilizado como livro-texto e também como suporte para os profissionais 
que atuam na área de Silvicultura, bem como para todos aqueles que se 
interessam pelo magnífico mundo dos insetos.

Edição Impressa: 978-85-7391-204-3 | 248 p. | R$ 43,00
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Introdução à Geologia de Engenharia
5ª edição revista e ampliada

Carlos Leite Maciel Filho | Andréa Valli Nummer

Introdução à Geologia de Engenharia destina-se a engenheiros civis, 
engenheiros ambientais, geólogos, a estudantes dessas profissões, bem 
como aos interessados nas aplicações das geociências. Organizado para 
ser um livro didático, contém exercícios simples, além de descrições 
de casos baseados, principalmente, na experiência brasileira. Nesta 5ª 
edição, além das revisões e atualizações foi inserido um novo capítulo 
sobre drenagem urbana, com a colaboração do engenheiro Altamir José 
de Campos. O capítulo 4 teve a participação do engenheiro Rinaldo José 
Barbosa Pinheiro na atualização e detalhamento dos ensaios e usos 
das rochas na engenharia civil. O capítulo 7 foi ampliado com modelos 
e exemplos de mapeamentos geotécnicos e geoambientais com a 
colaboração do geógrafo Romário Trentin.

Edição Impressa: 978-85-7391-199-2 | 456 p. | R$ 77,50
E-book: 978-85-7391-265-4 | R$ 54,00

Entomologia Florestal Aplicada
Edison Bisognin Cantarelli | Ervandil Corrêa Costa (Org.)

Após o lançamento do livro Entomologia Florestal, uma bibliografia ampla 
e acessível, os autores aprofundam temas de importância florestal nessa 
nova obra que reúne grandes pesquisadores da Entomologia Florestal 
do Brasil. Foram abordadas, na forma de capítulos, as principais classes 
de insetos-praga que atacam povoamentos florestais. Os organizadores 
buscaram referências de pesquisadores que estudam desde a 
identificação, características morfológicas, comportamento e controle 
desses insetos-praga. Uma ampla revisão foi realizada pelos autores 
de cada capítulo, buscando atualização de novos insetos-praga e seus 
danos causados nos povoamentos florestais. Também foram abordados 
capítulos de legislação e benefícios desses insetos. Nesse sentido, o 
principal objetivo é disponibilizar, em uma única obra, a experiência e o 
conhecimento aplicados na Entomologia Florestal.

Edição Impressa: 978-85-7391-214-2 | 256 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-222-7 | R$ 31,50
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José Mariano da Rocha Filho: 
fotobiografia
Maria Izabel Mariano da Rocha Duarte

Este livro apresenta a fotobiografia de José Mariano da Rocha Filho, Reitor 
Fundador da Universidade Federal de Santa Maria, instituição pioneira 
no país na interiorização do ensino superior. O objetivo é resgatar parte 
da história de vida do “Santa-Mariense do Século”, “o Gaúcho do Século”, 
homem que participou ativamente da vida de Santa Maria, RS, trazendo 
para a cidade destaque internacional na área da educação. Na abordagem, 
procurou-se perceber como se estabelecem as bases em que foram 
assentados o seu caráter sólido, a sua persistência, o orgulho por suas 
origens, o seu amor à terra, a luta pela interiorização. O livro traz o legado 
cultural de José Mariano da Rocha Filho.

Edição Impressa: 978-85-7391-210-4 | 240 p. | R$ 65,00
E-book: 978-85-7391-227-2 | R$ 45,00

Linguagem e Cognição: enfoque 
psicolinguístico para compreender 
e superar as dificuldades 
em leitura e escrita
Elias José Mengarda

Apresentamos este trabalho para os profissionais das áreas de Letras e 
da Educação, na perspectiva da Psicolinguística Cognitiva. Inicialmente, a 
aprendizagem da língua desenvolve-se levando em conta três dimensões 
que concorrem simultaneamente, ou seja, o inatismo, a maturação e o 
ambiente. Os processos psicolinguísticos da escrita sustentam que as 
metodologias precisam ser revistas, recuperando a especificidade do 
processo de alfabetização num contexto de letramento. As tarefas ou 
testes psicolinguísticos apresentados neste livro têm o objetivo de ajudar 
os educadores, psicopedagogos, psicólogos e orientadores educacionais 
a compreenderem os mecanismos de processamento da informação e 
sua relação com as capacidades linguísticas e cognitivas específicas e 
também as mais gerais. 

Edição Impressa: 978-85-7391-215-9 | 264 p. | R$ 30,00
E-book: 978-85-7391-219-7 | R$ 21,00
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Coleção Cultura Visual e Educação 

(Pedagogias Culturais)
Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

O sexto volume da Coleção Cultura Visual e Educação - Pedagogias Culturais 
- dedica-se a explorar diferentes pontos de interseção que as pedagogias 
culturais suscitam, especialmente quando imbricadas com a cultura visual. 
Um amplo espectro de interesses reúne autores que discutem propostas, 
questões e práticas partindo das artes visuais, do corpo, da performance, 
do funk, do cinema, dos brinquedos, dos games e, ainda, da escola ou de 
lugares como shopping centers, ruas e praças. Os autores reconhecem 
e trabalham sob a perspectiva que entende a cultura como arena de 
luta política e pedagógica. Eles têm em comum o exercício constante da 
investigação, seja voltada para ações concretas que vinculam os sujeitos a 
estas práticas simbólicas, seja buscando compreender como tais práticas se 
estabeleceram e a que histórias elas se alinham ou, ainda, mesclando estes 
caminhos para compor formas de compreendê-los 
enquanto pedagogias culturais, coletivas, vivas.

Edição Impressa: 978-85-7391-213-5 | 384 p. | R$ 60,00

O Eremita das Américas: a odisseia de 
um peregrino italiano no século XIX
Alexandre Karsburg

Este livro é o resultado de uma extensa e cuidadosa investigação sobre as 
andanças de Giovanni Maria de Agostini, conhecido no Sul do Brasil como 

“monge” João Maria ou “São” João Maria, que entrou para a história por ter 
seu nome ligado a supostas curas, atribuídas a uma fonte de água que o 
povo acreditava “milagrosa”, na região do Campestre, em Santa Maria, no 
interior do Rio Grande do Sul. Devido a isso, o eremita ficou com a fama de 

“monge das águas santas”. Apesar de se centrar na trajetória de uma pessoa, 
este livro revela importantes aspectos do Império brasileiro, as relações 
problemáticas entre a Igreja e o Estado, o comportamento das populações 
rurais com pregadores religiosos itinerantes, as condições de deslocamento 
entre as províncias e os conflitos fronteiriços com países vizinhos.

Edição Impressa: 978-85-7391-201-2 | 448 p. | R$ 62,50
E-book: 978-85-7391-218-0 | R$ 43,75
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PROEJA: desafios e possibilidades 
na educação profissional
Roselene Moreira Gomes Pommer | Raquel Bevilaqua (Org.)

A obra apresenta aos leitores reflexões em torno das experiências 
vivenciadas por docentes, pesquisadores e gestores do Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), no Colégio 
Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM). Essas reflexões pretendem 
contribuir para a superação dos desafios concernentes a uma estrutura 
de ensino que esteve, historicamente, pautada no assistencialismo e na 
compensação mínima das demandas populares.

Edição Impressa: 978-85-7391-211-1 | 160 p. | R$ 30,00

Uma Gota Amarga: itinerários da 
nacionalização do ensino no Brasil
Claudemir de Quadros (Org.)

Este livro trata da história da escola no Brasil e aborda, em especial, 
o tema nacionalização do ensino. Essa temática é tratada como 
acontecimento histórico que tem como palco privilegiado os estados das 
regiões Sul e Sudeste do país. Para sua escritura, os autores fizeram uso 
de ferramentas teórico-metodológicas variadas. Buscaram inspiração na 
História, na Antropologia e em áreas afins. Dialogaram com documentos 
e com depoimentos de sujeitos diretamente envolvidos no processo 
histórico em questão. Uma Gota Amarga trata de como imigrantes que 
vieram de países de língua alemã, italiana, polonesa e japonesa foram 
alcançados e atravessados pelo poder.     

Edição Impressa: 978-85-7391-206-7 | 386 p. | R$ 57,50
E-book: 978-85-7391-351-4 | R$ 40,00
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Viagens ao Sudoeste do 
Rio Grande do Sul
Balduíno Rambo (Autor) | Arthur Blásio Rambo | 
José Newton Cardoso Marchiori | Fabiano da Silva Alves | 
Maria Salete Marchioretto (Org.)

Sob muitos aspectos, os textos oferecidos em primeira mão compõem 
um retrato de parte significativa do Sudoeste do Rio Grande do Sul de 
há mais de sete décadas, uma vez que descreve, em minúcias, os meios 
de transporte, a beleza de uma paisagem ainda pouco alterada, os tipos 
humanos representativos, a atividade econômica, o estado de algumas 
de suas povoações e cidades. Os registros descritivos acompanhados de 
reflexões pertinentes ao momento histórico indagam pela origem, pela 
identificação, pela razão de ser e pelo destino daquele cenário.

Edição Impressa: 978-85-7391-208-1 | 200 p. | R$ 35,00
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Análise de Discurso em Perspectiva: 
teoria, método e análise
Verli Petri | Cristiane Dias (Org.)

A obra reúne textos e reflexões desenvolvidas por especialistas em 
Análise de Discurso de todo o Brasil e representantes de diferentes 
instituições brasileiras em torno do tema “Dispositivo teórico e analítico, 
filiações, desdobramentos e perspectivas”. Essas reflexões foram 
desenvolvidas durante um seminário sobre Análise de Discurso, evento 
que homenageou Eni P. Orlandi. Os textos aqui reunidos trazem para 
o debate o modo como a Análise de Discurso vem se desenvolvendo 
no Brasil, no que diz respeito ao seu campo teórico/analítico, através 
de filiações (teóricas, políticas e ideológicas), mas também apontam 
para os desdobramentos e perspectivas dessa disciplina.

Edição Impressa: 978-85-7391-194-7 | 312 p. | R$ 45,00

Avaliação Institucional e 
Ação Política: múltiplas realidades 
da educação superior
Glades Tereza Felix | Denise Leite (Org.)

O livro apresenta-se como uma discussão pertinente não só para os 
gestores públicos, mas, principalmente, para a comunidade universitária 
que se depara com os desafios para qualificar as ações que permeiam os 
processos de ensinar, pesquisar e aprender. As pesquisas em avaliação 
apontam limites e compartilham experiências exitosas em instituições 
de ensino superior públicas, federais, estaduais e comunitárias no Brasil, 
Argentina, Uruguai, Portugal e Angola.

Edição Impressa: 978-85-7391-188-6 | 356 p. | R$ 48,75
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Avifauna no Campus: registros 
fotográficos e aspectos biológicos
Everton Rodolfo Behr  | Larissa Quinto Pereira | 
Marco Antônio Verardi Fialho | Marilise Mendonça Krügel | 
Maristela Lovato

Avifauna no Campus: registros fotográficos e aspectos biológicos mostra a 
beleza das aves silvestres da região central do Rio Grande do Sul. 
A expressão e profusão de cores registradas, com o olhar 
inspirador do professor Marco Antônio Verardi Fialho, desperta 
para uma visão ecológica e humanista do ambiente universitário 
que, mesmo na sua efervescência, oferece abrigo, alimento e 
condições de reprodução para aves típicas da fauna regional.

Edição Impressa: 978-85-7391-183-1 | 263 p. | R$ 72,50

Campesinato e Marcha para Oeste
Joel Orlando Bevilaqua Marin | Delma Pessanha Neves (Org.)

A coletânea agrega diversos estudos sobre os conflituados espaços 
de construção de oestes, no contexto da Marcha para Oeste, 
importante momento de expressão de formas de constituição e 
reprodução do campesinato brasileiro, com um objetivo fundamental: 
demonstrar como os processos violentos de construção do celebrado 
desenvolvimento fundamentam-se em invenções e reinvenções 
de fronteiras, às custas de reprodução de processos de massacre 
de camponeses e índios. As experiências registradas na coletânea 
permitem tomadas de posição no sentido da construção de limites às 
volúpias capitalistas de destruição de biodiversidades e, paralelamente, 
de construção de homens fadados ao silenciado sacrif ício.

Edição Impressa: 978-85-7391-189-3 | 504 p. | R$ 75,00
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Conceitos Básicos de Clínica 
Cirúrgica Veterinária 
João Eduardo Wallau Schossler

A clínica cirúrgica exige do profissional médico veterinário o domínio das 
diferentes técnicas cirúrgicas somadas ao conhecimento da evolução 
pré e pós-operatória e suas variáveis, para tornar possível a tomada 
de decisões frente às diferentes afecções cirúrgicas apresentadas. 
Neste sentido e diante da diversidade de afecções, alguns conceitos 
são fundamentais e formam a base da formação do cirurgião 
veterinário. Nesta obra são apresentadas, discutidas e esclarecidas 
algumas situações passíveis de tratamento cirúrgico em animais.

Edição Impressa: 978-85-7391-182-4 | 135 p. | R$ 28,75

Cronologia Histórica de Santa Maria 
e do extinto Município de 
São Martinho (1787-1930)
Romeu Beltrão

Cronologia Histórica de Santa Maria e do extinto Município de São 
Martinho (1787-1930) destaca-se entre as muitas obras científicas e 
literárias de Romeu Beltrão. Publicada inicialmente entre 1951 e 1952, 
em A Razão, posteriormente saiu refundida e editada como livro quando 
da comemoração do primeiro centenário de Santa Maria, em 1958. Nos 
anos seguintes, foi reescrita com enriquecimento de conteúdo. Em 2013, 
esta terceira edição sai acrescida de novos textos introdutórios, notas 
atualizadoras e de uma rica seção de imagens de Santa Maria antiga. 

Edição Impressa: 978-85-7391-184-8 | 776 p. | R$ 124,50
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Degredados e Imigrantes: 
trajetórias de ex-prisioneiros 
de Meklenburg-Schwerin no 
Brasil Meridional (século XIX)
Caroline von Mühlen

A presença de mecklenburgueses nas colônias alemãs do Rio Grande do 
Sul/Brasil gerou controvérsias na historiografia. Os mais “conservadores” 
admitem que os mecklenburgueses chegaram “antes de 1824”, 

“estabeleceram-se em Santa Catarina” ou “desapareceram devido a sua 
conduta imoral”, sem de fato analisar o movimento de seus agentes. 
Degredados e Imigrantes investiga a composição, a condição social e 
as estratégias de um grupo de emigrantes provenientes das casas de 
correção, trabalho e penitenciárias do Grão Ducado de Mecklenburg-
Schwerin, estabelecidos no Rio Grande do Sul a partir da primeira 
metade do século XIX.

Edição Impressa: 978-85-7391-177-0 | 244 p. | R$ 35,00

Desastres Naturais no 
Rio Grande do Sul
Luiz Eduardo de Sousa Robaina | Romario Trentin (Org.)

Esta publicação apresenta diversos aspectos dos desastres naturais e 
está dividida em duas partes: a primeira apresenta os conceitos, métodos 
de análise e mapeamento de risco, uso de geotecnologias e planejamento 
e gestão; segue com uma discussão sobre dinâmica de encosta e dinâmica 
fluvial, áreas de preservação e de risco, finalizando com um inventário dos 
eventos de inundação registrados no Rio Grande do Sul nos últimos trinta 
anos e as condições climáticas que favorecem esses eventos. A segunda 
parte apresenta os diversos estudos e pesquisas que foram desenvolvidos 
pelo grupo de pesquisa Lageolam/UFSM.

Edição Impressa: 978-85-7391-197-8 | 376 p. | R$ 56,25
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Elementos de Dendrologia
3ª edição revista e ampliada

José Newton Cardoso Marchiori

Em Elementos de Dendrologia, primeiro volume de um conjunto de obras 
que o autor vem preparando desde 1993, os estudantes e pesquisadores 
da área poderão encontrar uma fonte segura e permanente de consulta 
sobre a terminologia dendrológica básica, a metodologia de levantamento 
pertinente e um importante capítulo sobre fenologia florestal. Além disso, 
a análise do embasamento taxonômico da Dendrologia e os breves, porém 
preciosos, dados biográficos sobre os grandes pesquisadores associados 
ao nome das árvores nativas ou cultivadas no Sul do Brasil compõem 
um livro de referência sobre um assunto cada vez mais relevante para a 
sociedade contemporânea.

Edição Impressa: 978-85-7391-200-5 | 215 p. | R$ 37,50

Excluídos e Marginalizados na 
Literatura: uma estética dos oprimidos
David William Foster | Lizandro Carlos Calegari |
Ricardo André Ferreira Martins (Org.)

A proposta de um volume a respeito desse tema consiste em reunir 
produções de pesquisadores e intelectuais acadêmicos que digam respeito 
à análise  e ao debate sobre a existência de uma estética, particularmente 
de produções literárias, à margem do cânone oficial e da crítica universitária. 
Trata-se, assim, de investigar a legitimidade de discursos estéticos a respeito 
de minorias étnicas e sexuais. Discursos cuja importância tem sido minorada 
pela instituição acadêmica e que representam uma reação às ideologias 
dominantes, emanada de alguns grupos em particular: negros, índios, 
mulheres, gays, entre outros. Com esse objetivo em vista, os organizadores 
entregam ao público uma densa reunião de textos que visam a derrubar 
velhas resistências em torno dos assuntos selecionados, vistos, muitas vezes, 
como um interesse deslocado do âmbito artístico, mas que vêm ao encontro 
da tentativa de conferir uma atmosfera mais “arejada” aos debates sobre 
arte, valor artístico, cânone, gosto, marginalização, exclusão e opressão.

Edição Impressa: 978-85-7391-190-9 | 384 p. | R$ 57,50
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Identidade e Interculturalidade: 
história e arte guarani
2ª edição

Marilda Oliveira de Oliveira

Este livro trata o Barroco Missioneiro sob o ponto de vista histórico, 
sem deixar de relacionar com as mentalidades que compuseram aquele 
processo histórico. A fusão entre os guaranis e os jesuítas teve, na fé, 
a mesma experiência (lutas contra os bandeirantes), a cumplicidade 
histórica. Os aspectos políticos do que foi o “Estado” jesuítico e a 
competente descrição da vida missioneira enriqueceu o texto. Constitui 
uma forte colaboração para a historiografia, pois seu peso está nas fontes 
pesquisadas em arquivos ibéricos. A narrativa sobre o Barroco no Brasil e 
nas Missões dá ao leitor a visão conjuntural estética tão necessária para 
o entendimento da visão estrutural histórica. Sua leitura é recomendada 
para todos aqueles que se interessam em conhecer a história das Missões 
Guaraníticas e para outros que buscam no Barroco o entendimento 
humanista dos séculos XVII e XVIII.

Edição Impressa: 978-857391-192-3 | 280 p. | R$ 45,00

Jogo Tradicional e Cultura
Elizara Carolina Marin | João Francisco Magno Ribas  (Org.)

A obra resulta em um compilado dos jogos tradicionais de distintos 
grupos sociais do Rio Grande do Sul, contemplando quatro capítulos, 
respectivamente dos grupos sociais indígenas Kaingang, alemão, italiano 
e português, e também apresenta o conhecimento dos jogos tradicionais 
produzidos por pesquisadores europeus. 
Como todo fenômeno social, o jogo evolui e se transforma ao longo 
dos anos. Ainda que tenham representado um fenômeno socialmente 
importante nos séculos passados, alguns jogos tradicionais perderam seu 
brilho e estão hoje totalmente deixados na sombra. Eles aparecem em 
defasagem e não são mais percebidos como portadores dos valores do 
momento. É também por essa razão que os jogos se revestem de interesse 
aos olhos dos pesquisadores: os comportamentos que eles encorajam, a 
lógica interna que eles ilustram correspondem às esperas, às aspirações 
e às normas da sua época. Os jogos são, de qualquer modo, o espelho da 
sociedade que lhes coloca em cena. Imagem viva das mentalidades da sua 
comunidade, os jogos fazem viver no corpo dos praticantes certos traços 
marcantes de sua cultura.

Edição Impressa: 978-85-7391-196-1 | 304 p. | R$ 45,00
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Mamíferos do Rio Grande do Sul
Cassiano Roman | Marcelo de Moraes Weber | 
Nilton Carlos Cáceres (Org.)

O Estado do Rio Grande do Sul se localiza em uma região biogeográfica 
que abarca a divisa entre dois grandes biomas da América do Sul: a 
Floresta Atlântica e o Pampa. Este fato denota a importância dos estudos 
realizados, que agregam conhecimentos importantes sobre os mamíferos 
silvestres, nas diversas localidades do Estado. O livro Os Mamíferos do Rio 
Grande do Sul reúne e condensa esse conhecimento sobre os mamíferos, 
fundamentado nas pesquisas científicas de seus vários autores, cada um 
em sua especialidade. O livro traz informações que, em seu conjunto e 
formato, é inédito no Brasil. Todas as ordens de mamíferos são tratadas no 
livro, inclusive as marinhas, tornando-se um livro referência para estudos 
mais aprofundados ou para se diagnosticar lacunas de conhecimentos 
ainda a se preencher.

Edição Impressa: 978-85-7391-187-9 | 560 p. | R$ 137,50

Migrações Internacionais: valores, 
capitais e práticas em deslocamento
Maria Catarina Chitolina Zanini | Helion Póvoa Neto | 
Miriam Santos (Org.)

O presente livro reúne contribuições de diversos pesquisadores ligados 
à questão migratória e retrata os focos de interesse e debates que têm 
perpassado os trabalhos apresentados nos encontros da ANPOCS nesses 
últimos anos. Pretende-se que os textos, aqui reunidos, contribuam 
para a circulação das informações e fomentem a discussão, cruzando as 
fronteiras disciplinares e contribuindo para informar sobre a relevância e 
os sentidos das migrações.

Edição Impressa: 978-85-7391-191-6 | 192 p. | R$ 32,50
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Performance e Educação: 
(des)territorializações pedagógicas
Marcelo de Andrade Pereira (Org.)

Este livro resulta do agrupamento de textos de diferentes pesquisadores 
(Brasil e Estados Unidos) sobre a relação entre performance e educação. 
Os trabalhos aqui apresentados demonstram que a educação, como 
constituindo um campo específico de investigação, também pode fornecer 
subsídios para a pesquisa sobre a performance ou performativa. As 
pesquisas giram em torno do estético, da comunicação, das formas de 
racionalidade; enfim, do sentido e da função da educação no contexto de 
uma sociedade do espetáculo.  

Edição Impressa: 978-85-7391-178-7 | 304 p. | R$ 40,00

O Direito das Águas Subterrâneas 
no Brasil, no Mercosul e na União 
Europeia: um estudo comparado
Janaína Rigo Santin | Thaís Dalla Corte

A água encontra-se em escassez. Sua maior disponibilidade é subterrânea. 
Em decorrência da sua transfronteiricidade, fez-se necessário o 
aperfeiçoamento dos sistemas de gerenciamento hídrico, de forma 
integrada, pelos países envolvidos. Assim, com a edição da Directiva 
Quadro da Água pela União Europeia e com a ratificação do Tratado 
sobre a Gestão do Aquífero Guarani pelo Mercosul, delimitaram-se novos 
paradigmas gerenciais: o supranacional e o intergovernamental. Nesse 
contexto, esta obra investiga, comparativamente, os sistemas gestoriais 
hídricos brasileiro, mercosulista e da União Europeia.

Edição Impressa: 978-85-7391-193-0 | 220 p. | R$ 31,25
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Pesquisa Educacional Baseada 
em Arte: A/r/tografia
Belidson Dias Bezerra Junior | Rita L. Irwin (Org.)

Este livro possibilita ao leitor explorar a ação da Pesquisa Educacional 
Baseada em Arte, algumas metodologias tradicionais e outras abordagens 
emergentes que empregam as artes no processo da pesquisa qualitativa. 
Apresenta um amplo espectro dos tipos de pesquisas e investigações 
utilizadas pelos pesquisadores, incluindo formas literárias, performance, 
poesia, artes visuais, vários tipos de mídia, narrativa, arte popular, 
artefatos, visualidades e muito mais. Constitui-se, assim, um recurso 
essencial para qualquer estudioso interessado em pesquisa qualitativa, 
bem como um recurso crítico para bibliotecas acadêmicas e públicas, 
proporcionando informações e saberes para alunos de Pós-Graduação, 
Graduação da área de Humanas e, mais especificamente, a educadores, 
professores de artes, arte/educadores e artistas/professores. 

Edição Impressa: 978-85-7391-186-2 | 246 p. | R$ 62,50

Coleção Cultura Visual e Educação 

(Processos e Práticas de Pesquisa 
em Cultura Visual e Educação)
Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

Neste livro, pesquisadores da Espanha, Portugal, Uruguai, Inglaterra, 
Estados Unidos e Brasil mostram sintonias e peculiaridades sobre como 
e por que investigar sob a perspectiva da cultura visual. Ênfases recaem 
sobre o papel ativo e a necessidade de flexibilidade do/a pesquisador/a 
no processo de investigação; implicações das escolhas e caminhos da 
pesquisa; quem participa, quem narra; a multiplicidade de sentidos e 
interpretações das e sobre as imagens; os crescentes e híbridos jogos de 
uso das/com as imagens na investigação; a diversificação e intercâmbio de 
propostas metodológicas e analíticas; e a expansão acelerada do campo 
de estudos da educação da cultura visual demandando experiências 
de formação contínuas e aprofundadas. Estes autores, pesquisadores 
experientes e reconhecidos, oferecem uma contribuição abrangente 
e consistente com a proposta desta coleção, discutindo concepções e 
práticas de pesquisa em ambientes institucionais de ensino.

Edição Impressa: 978-85-7391-185-5 | 400 p. | R$ 60,00
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A Condição Organizacional: 
o sentido das organizações 
no desenvolvimento rural 
Renato Santos de Souza

Pretende-se ressaltar, neste livro, a importância dos temas 
organizacionais para quem estuda o desenvolvimento rural ou atua nele, 
mostrando que as organizações são decisivas para os resultados de 
políticas e ações de desenvolvimento. O argumento básico do livro é de 
que as organizações restringem o controle e a racionalidade técnica das 
ações, circunscrevendo-as em determinadas condições sociais, políticas, 
cognitivas, culturais e ambientais das organizações. Argumenta-se 
também que a forma de atuação organizacional pode ter efeitos sobre o 
tipo de desenvolvimento a ser promovido, pois as condutas e estruturas 
organizacionais são elementos-chave para um desenvolvimento que esteja 
centrado nas pessoas, que invista na aprendizagem e nas capacitações 
como meios para a construção da liberdade, da democracia e da 
realização humana. 

Edição Impressa: 978-85-7391-171-8 | 280 p. | R$ 42,00

A Vila de “São Francisco de Borja das 
Missões”: elementos de história e de 
geopolítica na formação dos limites 
meridionais do Brasil (1834-1887)
João Rodolpho Amaral Flôres 

O estudo sobre a “Vila de São Borja”, centrado nos acontecimentos do 
século XIX, traz em si inúmeros elementos historiográficos inéditos, 
embasado em farta documentação empírica que permite acrescer aos 
estudos missioneiros “clássicos” um novo olhar sobre a região. Resgata, 
desse modo, um longo período de tempo de sombreamento – o século XIX 

–, intermédio entre o tradicional período como um dos “Sete Povos das 
Missões” e sua contemporaneidade, como “terra de presidentes”. 

Edição Impressa: 978-85-7391-164-0 | 196 p. | R$ 27,00
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Midiatização das Drogas: 
análise discursiva de uma 
campanha publicitária
Arnaldo Toni Chagas

O livro apresenta uma análise profunda das estratégias discursivas 
e dos efeitos de sentido produzidos pelas campanhas sobre drogas 
veiculadas na mídia, por meio da análise da campanha “As drogas 
matam de várias maneiras. Aprenda a viver sem elas”, realizada pela 
ONG Comunidade Terapêutica Dia (CTDia) e pela agência de publicidade 
OpusMúltipla, ambas com sede na cidade de Curitiba/PR, com o 
intuito de produzir e veicular, em todo o Brasil, uma ampla campanha 
publicitária sobre drogas. Apoiado na Semiótica Discursiva e na Análise 
do Discurso de linha francesa, o autor analisa os recursos discursivos 
utilizados pelo enunciador com vistas a produzir efeitos de sentidos e 
convencer o enunciatário por meio de “textos/discursos” e também traz 
esclarecimentos importantes sobre ideologia subjacente ao discurso que 
mobliza sentidos de “combate às drogas”.  

Edição Impressa: 978-85-7391-176-3 | 240 p. | R$ 45,00

Formação de Conceitos em Crianças 
com Necessidades Educacionais 
Especiais: contribuições da 
teoria histórico-cultural 
Fabiane Adela Tonetto Costas 

O livro trata do processo de formação de conceitos científicos em 
crianças com necessidades educacionais especiais na 1ª série do ensino 
fundamental de uma escola inclusiva de Santa Maria/RS. Ancorando-se 
nos postulados da Psicologia Sócio-Histórica, de Vygotsky, Luria e 
Leontiev, a pesquisa demonstra que essas crianças podem alcançar um 
notável progresso nas suas funções superiores, o que confirma ser a 
escola um lócus relevante para a formação conceitual e a aprendizagem.

Edição Impressa: 978-85-7391-172-5 | 200 p. | R$ 31,00
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Narrativas Brasileiras 
Contemporâneas em Foco
Eunice Piazza Gai | Vera Lúcia de Oliveira (Org.)

Os diferentes textos que compõem o livro abordam o realismo, a 
utopia, a narratividade, o jeitinho brasileiro, a violência, a pobreza e a 
ascensão social. Visto em seu conjunto, ele oferece um panorama das 
principais tendências das narrativas brasileiras contemporâneas. Ao 
mesmo tempo, a partir dos vários ensaios que o constituem, apresenta 
um aprofundamento nos estudos das criações individuais de alguns dos 
mais representativos ficcionistas contemporâneos. Embora a maioria dos 
autores de Narrativas Brasileiras Contemporâneas em Foco seja da área 
de Letras, uma característica expressiva do livro é a interdisciplinaridade. 
Os olhares oriundos de outras áreas de formação, tais como a educação 
e a comunicação, conferem uma maior abertura para a interpretação das 
narrativas brasileiras contemporâneas.

Edição Impressa: 978-85-7391-170-1 | 180 p. | R$ 35,00

Os 50 anos da Nova Universidade
Eugênia Mariano da Rocha Barichello 

A publicação deste livro integra as comemorações dos 50 anos de 
criação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O texto da 
obra é estruturado para destacar quatro eixos temáticos no projeto da 
UFSM, quando da sua concepção e criação, e os seus desdobramentos 
no decorrer do período. A proposta é demonstrar que cada instituição 
tem um projeto, uma razão de existir, com seus eixos de ação e valores 
fundadores, e que esses permanecem vivos, sendo consolidados e 
aperfeiçoados ao longo dos anos, em um processo que acompanha 
os contextos históricos e as possibilidades tecnológicas e sociais.

Edição Impressa: 978-85-7391-173-2 | 146 p. | R$ 81,30
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STF e Ideologia: entre influências 
da ordem liberal-democrática e 
os desafios da globalização  
Holgonsi Soares Gonçalvez Siqueira | Júlio Canello 
Luciana Rodrigues Penna | Reginaldo Teixeira Perez (Org.)

Nas últimas duas décadas, consolidou-se a democracia no Brasil. Nesse 
contexto, desnudaram-se crescentemente os atores que nela atuam como 
protagonistas. Neste livro, observam-se ideias que animam o STF, seja 
no plano das motivações internas, seja no seu entorno. Com o emprego 
de instrumentos analíticos das Ciências Sociais e do Direito, os autores 
iluminam os movimentos de uma Corte Excelsa que se (com)prova política. 
Não se dirige esta obra apenas aos iniciados e/ou interessados no mundo 
jurídico ou político, mas a todos aqueles que consideram a excelência 
do regime democrático dependente tanto da consciência dos cidadãos 
quanto da existência de instituições independentes e ativas.

Edição Impressa: 978-85-7391-168-8 | 224 p. | R$ 33,00

Psicologia, Famílias e Leis: 
desafios à realidade brasileira 
Dorian Mônica Arpini | Aline Cardoso Siqueira (Org.)

A interlocução entre famílias e leis é alvo de pesquisas na atualidade. Nesse 
contexto, este livro apresenta uma coletânea de trabalhos científicos, de 
autoria de pesquisadores de importantes instituições de ensino superior 
brasileiras, que estudam crianças e adolescentes em diferentes contextos 
familiares e institucionais, a partir da legislação de proteção à infância e 
juventude. A obra nasceu do interesse desses pesquisadores em discutir 
criticamente diferentes problemáticas da infância e juventude no atual 
cenário brasileiro, contribuindo para a construção de intervenções pautadas 
nessa realidade histórica. 

Edição Impressa: 978-85-7391-175-6 | 240 p. | R$ 40,00
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Transversais da Memória: história e 
identidade na literatura portuguesa
Maria Luiza Ritzel Remedios (Org.)

O livro centra-se na leitura analítica de diversos autores considerados 
como vozes mais representativas da literatura portuguesa. No final do 
século XIX, Camilo Pessanha e Eça de Queirós; do século XX até nossos 
dias, Carlos de Oliveira, Alves Redol, Augusto Abelaira, António Lobo 
Antunes, Helder Macedo e Inês Pedrosa são lidos criticamente e avaliados 
por pesquisadores e professores brasileiros de literatura portuguesa. Daí 
o interesse que o livro suscita: as várias perspectivas evidenciam a nova 
escrita do “ser português” e as rupturas sociais, políticas e históricas que 
dão a conhecer, desde aí, novas concepções de cultura.

Edição Impressa: 978-85-7391-174-9 | 352 p. | R$ 52,50

Universidade Hoje: 
o que precisa ser dito?
Adriana Moreira da Rocha Maciel | Deisi Sangói Freitas | 
Guilherme Carlos Corrêa | Hamilton de Godoy Wielewicki | 
Valmir da Silva (Org.)

Em tempos nos quais, aparentemente, já foi dito tudo o que poderia 
ser dito sobre os temas inquietantes para os pensadores da Educação 
Superior, a Universidade Federal de Santa Maria, ao completar 50 anos de 
sua fundação, toma por uma de suas metas o convite a educadores que se 
constituíram referências em suas áreas científicas, para pensarem juntos: 
‘Universidade hoje: o que precisa ser dito?’. Acreditamos que este tema 
ainda não tenha se esgotado, tal é a riqueza dos ensaios que configuram 
esta obra. Participam dela educadores brasileiros, latino-americanos, 
norte-americanos e europeus, ultrapassando as fronteiras nacionais ao 
acolher todas essas contribuições inestimáveis ao campo da Educação 
Superior e da Pedagogia Universitária, representando, certamente, uma 
contribuição importante aos inumeráveis modos de olhar e pensar a 
Universidade hoje.

Edição Impressa: 978-85-7391-165-7 | 454 p. | R$ 78,00



2011



89

Biologia da Desmielinização 
e Remielinização: a base 
da esclerose múltipla
Dominguita Lühers Graça | Eduardo Fernandes Bondan | 
Luis Antonio Violin Pereira | Paulo César Maiorka (Org.)

A ideia deste livro surgiu em discussões sobre o tema desmielinização e 
remielinização, que ocupam a mente de pesquisadores e os laboratórios de 
várias universidades do Brasil, bem como da reunião de artigos, palestras 
e apresentações em eventos produzidos pelos organizadores e seus 
colaboradores. O assunto é apresentado de modo simples para atrair mais 
investigadores e tentar reduzir o vácuo existente entre etiopatogênese e 
patogênese, respectivamente, da esclerose múltipla (EM) e cinomose. Em 
razão de a incidência da EM aumentar a cada ano e de a cinomose não poder 
ser controlada, apesar da existência de vacinas contra a doença, os autores 
desejam dar a sua contribuição ao conhecimento sobre os processos 
básicos que aproximam ambas as doenças. O modelo de desmielinização 
do brometo de etídio (BE) tem servido de inspiração a jovens pesquisadores 
das áreas da Biologia, Patologia e Bioquímica. 

Edição Impressa: 978-85-7391-144-2 | 240 p. | R$ 37,50

Concretizando um Ideal: a cidade 
universitária da UFSM de 1960 a 1973
Neiva Pavezi 

As imagens presentes nesta obra registram as mais diferentes 
atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade. As fotografias que ilustram o livro destinavam-se ao uso 
didático, principalmente para os cursos da saúde e rurais; à divulgação 
institucional, à publicação de notícias nas revistas e jornais e à prestação 
de contas e relatórios anuais da Instituição. As razões que levaram à 
escolha do tema Construção da Cidade Universitária foram a importância 
desse patrimônio arquitetônico e a frequente consulta desse material 
pelos pesquisadores. 

Edição Impressa: 978-85-7391-152-7 | 232 p. | R$ 46,25



90

Diálogos em Geografia Física
Adriano Severo Figueiró | Eliane Foleto (Org.)

O presente livro é um convite para o diálogo em Geografia 
Física, rompendo com a clássica compreensão cristalizada desta 
ciência e recolocando o debate em termos de uma necessária 
instrumentalização teórico-metodológica para enfrentarmos um 
futuro repleto de incertezas e de transformações ambientais. 
Apresenta as questões debatidas no I Seminário Ibero-Americano 
de Geografia Física por pesquisadores brasileiros, mexicanos, 
cubanos e espanhóis.  

Edição Impressa: 978-85-7391-141-1 | 206 p. | R$ 32,50

Coleção Cultura Visual e Educação 

(Educação da Cultura Visual: 
conceitos e contextos)
Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

Este volume da Coleção Cultura Visual e Educação reúne autores do Brasil, 
Espanha, Estados Unidos e Portugal que destrincham particularidades 
epistemológicas, metodológicas e práticas da educação da cultura visual. 
O livro expõe uma paisagem diversificada, ancorada em experiências e 
contextos de autores que se dedicam à formação de educadores, à pesquisa 
e à produção de conhecimento articulado com a docência no campo da 
cultura visual. Atitude crítica, jogo entre prazer e conhecer, mobilidade do 
olhar, deslocamentos de usos e funções da arte, das imagens e do ensino 
encontram, nestes textos, ressonância que atrai e estimula perspectivas 
nas quais a cultura visual deflagra rumos educativos. 

Edição Impressa: 978-85-7391-148-0 | 232 p. | R$ 35,00
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Estética e Política na Produção 
Cultural: as memórias da repressão
Rosani Ketzer Umbach | Lizandro Carlos Calegari (Org.) 

Quais as relações entre memória, vivência, literatura e política? Para os 
estudos realizados na área são as mais diversas possíveis. Ao tratar a 
temática da produção cultural e literária em regimes ditatoriais, o livro 
vem para esclarecer como, justamente, tais questões se relacionam. 
Sua busca principal é pelos estudos dos sistemas de repressão e suas 
consequências diretas na produção literária e cultural. Em todos os 
capítulos do livro, são abordados temas teóricos, culturais, sociais e 
históricos que buscam explicar como se estabeleceram relações entre 
os sistemas políticos autoritários e as criações estético-literáriais. São 
citados e pesquisados autores do porte de George Orwell, Franz Kafka e 
Thomas Mann – além da presença de ilustres autores nacionais, tais como 
Graciliano Ramos, João Gilberto Noll e Machado de Assis.

Edição Impressa: 978-85-7391-143-5 | 224 p. | R$ 33,75

Imigração e Educação no Brasil: histórias, 
práticas e processos escolares 
Terciane Ângela Luchese | Lúcio Kreutz  (Org.)

Este livro busca difundir estudos que abordam a história da educação na 
perspectiva dos imigrantes e de seus descendentes. São apresentadas 
histórias, práticas e processos escolares de diferentes etnias imigrantes 
que, especialmente até o final da década de 1930, organizaram-se para 
garantir aos seus filhos condições de assimilar a bagagem cultural trazida 
de seu país de origem e apropriar-se das ferramentas para integrar-se à 
sociedade e à cultura brasileiras. Etnicidade e memória são a principal 
contribuição desta obra para a história da educação brasileira.  

Edição Impressa: 978-85-7391-157-2 | 334 p. | R$ 45,00
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Musas na Encruzilhada: 
ensaios de literatura comparada
Daniel-Henri Pageaux 
Coedição: Hucitec e URI

Esta coletânea aborda diferentes questões fundamentais e algumas 
‘encruzilhadas da Literatura Comparada’. O diálogo com outras áreas do 
conhecimento humano é uma ferramenta e um instrumento essencial da 
atividade ‘comparante’ do estudioso. 
É oferecido ao leitor um percurso, teórico mas também prático, de como 
as pesquisas na área se desenvolveram, das dificuldades enfrentadas 
e dos resultados obtidos. Um texto de leitura dinâmica, com múltiplas 
referências literárias e teóricas. 

Edição Impressa: 978-85-7391-149-7 | 270 p. | R$ 40,00

“Palmas” para o Quilombo: processos 
de territorialidade e etnicidade negra
Ana Lúcia Aguiar Melo | Cesar De David | Dilmar Luiz Lopes | 
Cristiano Sobroza Monteiro | José Luiz de Moura Filho | 
Raoni da Rosa | Rosane Aparecida Rubert (Org.)

Este livro é o resultado de pesquisas que visam contribuir para a 
composição de um laudo antropológico, histórico, socioeconômico 
e da cadeia dominial da comunidade remanescente do quilombo 
Arnesto Penna Carneiro, localizada no distrito de Palma, em Santa 
Maria, RS. Os autores resgatam a trajetória do grupo quilombola 
desde a origem da comunidade, passando pelos seus processos 
de (des)territorialização, as mudanças na sua organização, os elos 
históricos, as relações de poder estabelecidas, enfim, reconstroem 
a identidade desse grupo marcado, principalmente, pela luta por 
direitos sociais e valorização cidadã.

Edição Impressa: 978-85-7391-156-5 | 430 p. | R$ 48,00
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Ser Aluna e Ser Professora: 
um olhar para os ciclos de 
vida pessoal e profissional
Helenise Sangoi Antunes 

No sensível e complexo campo da Educação, é fundamental pesquisar o que 
ocorre no interior das instituições educativas e formativas, buscando uma 
aproximação, via memória docente, dos processos formativos vivenciados 
ao longo do ciclo de vida pessoal e profissional dos professores do ensino 
fundamental e dos alunos em processo formativo no curso de licenciatura 
em Pedagogia. Por meio da reflexão sobre as próprias histórias de vida e de 
profissionalização, a autora pretende provocar mudanças nas significações 
instituídas, construídas socialmente a respeito da Educação, da escola, da 
prática profissional, do ser professor. 

Edição Impressa: 978-85-7391-147-3 | 264 p. | R$ 40,00

USM: a Nova Universidade
2ª edição

José Mariano da Rocha Filho

O livro apresenta o projeto fundador da Universidade Federal de Santa 
Maria, a primeira universidade pública criada no interior do Brasil. Nele 
são descritos os passos do planejamento da ‘Nova Universidade’, em que 
o reitor fundador, José Mariano da Rocha Filho, faz considerações sobre a 
atuação da Instituição no progresso da humanidade e sobre a situação das 
universidades nas Américas e no Brasil. 

Edição Impressa: 978-85-7391-154-1 | 74 p. | R$ 25,00
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Clientelismo Político em Tempos 
Belicosos: a guarda nacional da 
província do Rio Grande do Sul na 
defesa do império do Brasil (1850-1873)
André Fertig 

O texto aborda as funções exercidas pela Guarda Nacional no processo 
histórico da construção do Estado Imperial brasileiro no século XIX. 
Trata-se de uma história política, de cunho social e cultural, que enfoca, 
por exemplo, as atividades da milícia na manutenção da ordem social 
interna, atuando no policiamento e exercendo o papel de força militar 
nas guerras do Prata entre os anos 1850 e 1870. Para tanto, o autor 
salienta o papel exercido pela Guarda na articulação entre os poderes 
central e local e também enfatiza a dimensão simbólica da milícia na 
construção do estado e da nação no Brasil dos oitocentos. 

Edição Impressa: 978-85-7391-129-9 | 400 p. | R$ 40,00

Confins Meridionais: famílias 
de elite e sociedade agrária na 
fronteira sul do Brasil (1825-1865)
Luis Augusto Farinatti 

Quando se pensa nos grandes senhores rurais do século XIX, restam 
poucas dúvidas sobre seu poder, sua riqueza e sua autoridade naquela 
sociedade. É algo sobre o que todos sabem. Contudo, esse saber ignora 
questões essenciais. Como esse poder e essa riqueza se produziam? Como 
se organizavam? Como eram transmitidos de geração para geração? Será 
que a posse de grandes extensões de terra, rebanhos infindáveis e escravos 
era o suficiente? Luís Augusto Farinatti aborda, de frente, essas questões e 
encontra, para elas, respostas claras e convincentes, usando, para isso, uma 
abordagem historiográfica cheia de criatividade e denso raciocínio. Mais que 
isso, ele nos revela a impressionante variedade de gentes que circulavam por 
um espaço que, por muito tempo, a historiografia desenhou monótono e sem 
variedade. Acompanhá-lo ao passado desses homens é entender um pouco 
mais sobre os que viveram aquele mundo, sobre as desigualdades que ainda 
nos assombram, sobre os confins do Brasil. 

Edição Impressa: 978-85-7391-131-2 | 520 p. | R$ 49,00
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Coleção Cultura Visual e Educação 

(Cultura Visual e Infância: quando 
as imagens invadem a escola)
Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

Este livro apresenta textos que discutem a característica contingente da 
ideia de infância, revisitando saberes e fazeres da criança na criação e 
interação com imagens, sob a perspectiva da educação da cultura visual. 
Narrativas fílmicas, exposição de arte, charges, publicidade, produção de 
feminilidade/masculinidade, infâncias ‘rurais’ e desenhos são artefatos e 
práticas sociais investigados com o intuito de desvelar os modos como a 
cultura visual opera ativamente para explicar e propor uma compreensão 
crítica dessas experiências. Os estudos mostram como processos históricos 
e identitários sobre a criança nem sempre resultaram em narrativas 
semelhantes às que temos hoje. 

Edição Impressa: 978-85-7391-132-9 | 248 p. | R$ 42,00

Entre a Paróquia e a Corte: os 
mediadores e as estratégias da elite 
política do Rio Grande do Sul (1850-1889)
Jonas Moreira Vargas 

Diferentes ensaios e teses acadêmicas buscaram demonstrar o funcionamento 
do sistema político monárquico com base na análise da atuação das elites 
agroexportadoras e dos agentes do governo central. Este livro percorre 
um caminho diferente. Como uma elite politicamente periférica e como 
uma economia voltada, basicamente, para o mercado interno agiram para 
aproximar-se do mundo da Corte, participar do seu governo e dele obter 
favores e vantagens? Entre 1868 e 1889, período principal desta análise, 
34 homens ocuparam os cargos de deputado geral, senador, ministro e 
conselheiro de estado pelo Rio Grande do Sul. O esforço em construir as 
suas trajetórias e redes de relações e a tentativa de compreender o seu 
comportamento social nos ajudaram a relativizar muitas das interpretações 
clássicas sobre o ‘sistema político imperial’ – este gigante aparentemente tão 
conhecido por fora, mas pouco observado por dentro. 

Edição Impressa: 978-85-7391-137-4 | 294 p. | R$ 40,00
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Expressões da Cultura Gaúcha
Ceres Karam Brum | Maria Eunice de Souza Maciel | 
Ruben George Oliven (Org.)

Este livro examina diferentes expressões da cultura gaúcha que 
ocorrem no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil e na Argentina. Por 
meio de diferentes óticas, os autores examinam fenômenos, como o 
tradicionalismo, a alimentação, o vestuário, as técnicas corporais, a 
literatura, a oralidade e a mídia nativa. Essas análises se dão em um 
complexo contexto, em que se mesclam movimentos culturais e étnicos.  

Edição Impressa: 978-85-7391-127-5 | 212 p. | R$ 32,50

Introdução à Radiobiologia: conexões 
bioquímicas e biomoleculares
Edson Ramos de Andrade | Liliane de Freitas Bauermann 

O avanço tecnológico sem precedentes experimentado nas últimas 
décadas oferece a possibilidade de reflexões sobre verdades definitivas, 
trazendo à tona a necessidade de rever conceitos e quebrar paradigmas. 
A Radiobiologia apresenta-se plena de versatilidade e propõe revisar 
e ampliar profundos questionamentos sobre a interação da radiação 
ionizante com sistemas biológicos. Esta obra introduz conceitos centrais 
da Radiobiologia e suas interfaces com a Física de Radiações, Biologia 
Molecular e Celular e Bioquímica, incentivando a pesquisa neste campo tão 
fascinante e atual das ciências modernas. Dando especial atenção para esse 
tema importante e ainda pouco explorado no Brasil, o texto busca fornecer 
informação atualizada, embora sucinta e introdutória, procurando empolgar 
o leitor e suscitar o interesse da comunidade científica. 

Edição Impressa: 978-85-7391-136-7 | 112 p. | R$ 20,00
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O Catolicismo Ultramontano e a 
Conquista de Santa Maria (1870-1920) 
Vitor Biasoli 

A questão central deste livro é entender como Santa Maria se tornou 
uma cidadela católica, tendo em vista as resistências à Igreja, na segunda 
metade do século XIX. Um pároco foi agredido, um bispo sofreu ameaças, 
um sacerdote fugiu da cidade e a paróquia chegou a ser interditada. Missas 
e sacramentos deixaram de ser procurados pela população e até um velho 
templo foi destruído, apesar dos protestos do clero. O que provocou tais 
acontecimentos? Como este quadro foi revertido pela Igreja Católica? 
Sobre esta conquista é que o livro trata, ou reconquista, pois Santa Maria 
é católica desde as suas origens. Conquista, então, de uma cidade que 
resistia às transformações que o catolicismo vivia no final do século XIX, 
evidenciadas na clericalização da Igreja e na subordinação das Irmandades 
à hierarquia eclesiástica. Resistência que terminou derrotada, devido à ação 
competente do clero. O foco temporal do trabalho são as décadas de 1870 
a 1920, um período que comporta dificuldades e reveses para a Igreja, mas 
também, por fim, realizações e vitórias.

Edição Impressa: 978-85-7391-133-6 | 232 p. | R$ 32,00

Migrantes ao Sul do Brasil
Maria Catarina Chitolina Zanini | João Carlos Tedesco (Org.)

Esta obra, uma coletânea de artigos sobre processos migratórios no Sul 
do Brasil, surgiu da necessidade observada pelos dois organizadores de 
se ter acesso, em publicações, a textos que pudessem ser utilizados pelos 
estudiosos das migrações de um modo geral, para aqueles indivíduos que 
gostam de ter encontros mais específicos com seus grupos pesquisados ou 
mesmo para o leitor comum, que queira conhecer um pouco mais acerca das 
migrações ao Sul do Brasil. Nesta obra, há textos de autores já reconhecidos 
nacional e internacionalmente, bem como de pesquisadores que estão 
dando início às suas carreiras acadêmicas e de pesquisa. Este encontro de 
trajetórias é extremamente profícuo, pois mostra também que os estudos 
migratórios, enquanto problema científico, já possuem uma diversidade de 
pontos de vista e uma historiografia particular. Há muitas histórias para 
serem conhecidas, ouvidas (etnograficamente) e muitas pessoas a terem 
suas trajetórias grupais e familiares protagonizadas, escritas e analisadas. 

Edição Impressa: 978-85-7391-130-5 | 312 p. | R$ 40,00
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Orientação Semiotécnica 
para o Exame Clínico
2ª edição

Jadete Barbosa Lampert 

Orientação Semiotécnica para o Exame Clínico constitui-se um guia de 
consulta para alunos e professores da disciplina de Clínica Médica, que 
nele encontrarão noções gerais e técnicas relativas ao exame físico geral, 
de cabeça e pescoço, do aparelho respiratório, bem como dos sistemas 
cardiovascular, abdominal e neurológico, além de um roteiro para o 
atendimento de urgência.  

Edição Impressa: 978-85-7391-134-3 | 172 p. | R$ 34,00

Os Cassel de Santa Maria, 
desde o Glantal
Jose Antonio Brenner 

Este livro é um trabalho de caráter histórico e genealógico que abrange 
boa parte da trajetória da família Cassel, desde suas raízes na terra natal, 
em pequenas comunidades do Vale do Rio Glan (Glantal, em alemão), 
no atual Estado da Renânia, Palatinado, Alemanha. A família Cassel 
imigrou para o Brasil nos anos 1825 e 1827. Esta narrativa compreende, 
principalmente, o ramo cujo tronco se estabeleceu na Colônia de Bom 
Jardim, hoje cidade de Ivoti, e se estendeu a Santa Maria em meados 
do século XIX, onde floresceu com grande e importante descendência. 
Envolve também os personagens em seu contexto histórico e traz uma 
valiosa contribuição para o estudo da História, desde a pátria de origem 
dos imigrantes até as localidades em que eles e seus descendentes 
viveram. A ênfase dada ao imigrante estabelecido em Bom Jardim (Ivoti) e 
aos descendentes de seu filho Abraham Cassel, chegado a Santa Maria em 
1862, inclui a história dessas cidades em diferentes épocas.

Edição Impressa: 978-85-7391-128-2 | 144 p. | R$ 35,00
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Coleção Cultura Visual e Educação 

(Educação da Cultura Visual: 
narrativas de ensino e pesquisa)
Raimundo Martins | Irene Tourinho (Org.)

Este livro reúne narrativas de ensino e de pesquisa construídas no 
cotidiano da sala de aula por professores e pesquisadores do Brasil e de 
outros países. Experiências sobre o ‘outro’, a morte, a vida, a felicidade 
e o olhar sobre espaços escolares se juntam para descortinar processos 
que expandem a interpretação de sentidos com e através de imagens. 
O entrelaçamento entre cultura e experiência estética mostra suas 
marcas e ironias, seus percalços e sua potência. As narrativas finais 
fundem armazenamentos ancestrais e vitais, desabotoando problemas e 
possibilidades que retomam e intensificam a importância dos contextos 
de aprendizagem e de pesquisa da cultura visual. 

Edição Impressa: 978-85-7391-123-7 | 272 p. | R$ 41,00

A Resposta Impulso em Modelos 
Evolutivos e Estacionários
Julio Ruiz Claeyssen | Inês Farias Ferreira 

Trata-se de um livro técnico que traz uma abordagem nova e unificadora 
para a solução de versões lineares de equações diferenciais ordinárias 
(EDOs), equações diferenciais parciais (EDPs) e equações em diferenças 
(EDFs). A representação da solução é dada de maneira direta e unificada, 
em termos de uma solução fundamental, chamada também de resposta 
impulso, solução dinâmica ou função de Green de valor inicial. 

Edição Impressa: 978-85-7391-120-6 | 248 p. | R$ 32,00
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Narrativas Itinerantes: 
aspectos franco-britânicos da 
ficção brasileira, em periódicos da 
primeira metade do século XIX 
Maria Eulália Ramicelli 

Produzida definitivamente a partir de fins de 1830, a ficção brasileira 
dividiu espaço com muita narrativa estrangeira nas páginas de jornais 
e revistas do Rio de Janeiro. Neste trabalho, analisa-se o conjunto de 
textos ficcionais britânicos traduzidos e publicados em periódicos 
fluminenses da primeira metade do século XIX e avalia-se o papel dessa 
ficção na produção de alguns de nossos primeiros ficcionistas. Discute-se 
também o lugar da ficção britânica nos periódicos que foram seu meio de 
circulação: os britânicos, os brasileiros e a Revue Britannique, revista que 
foi importante mediadora nesse percurso. 

Edição Impressa: 978-85-7391-124-4 | 264 p. | R$ 35,00

Introdução à Teoria de Grupos 
Aplicada em Moléculas e Sólidos
2ª edição revista e ampliada

Adalberto Fazzio | Kazunori Watari 

O propósito desta obra é introduzir a Teoria de Grupos a estudantes 
interessados em Física Molecular e Física da Matéria Condensada, assim 
como guiá-los até um nível adequado, que os torne aptos a entender a 
grande variedade de suas aplicações na natureza, particularmente em 
sólidos e moléculas. Dessa forma, os autores desenvolvem um texto 
muito bem fundamentado do ponto de vista teórico, associando as 
aplicações da Teoria de Grupos a problemas de interesse geral em Física, 
Química e Matemática. O livro, portanto, preenche uma importante 
lacuna no ensino de Teoria de Grupos aplicada, sem similar na língua 
portuguesa, e, no que tange à sua particular apresentação e aplicações 
sugeridas, em qualquer outro idioma. 

Edição Impressa: 978-85-7391-111-4 | 298 p. | R$ 40,00
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O Pragmatismo Político dos 
Ferroviários Sul-Rio-Grandenses: com 
foco histórico na cidade de Santa Maria
João Rodolpho Amaral Flôres 

A obra constitui-se em um esforço acadêmico de resgate e valorização 
das vivências políticas dos ferroviários gaúchos. A história ferroviária 
no Rio Grande do Sul, iniciada nos idos da década de 1870, foi marcada 
por inúmeros episódios de grande significação. Entre outros, merecem 
destaque as inúmeras iniciativas de organização e mobilização dos 
trabalhadores das empresas que atuaram na província. Os ferroviários 
sul-rio-grandenses tiveram uma trajetória política com muitas 
particularidades. Ainda que negassem a politização e ideologização de 
suas ações, elas foram constantes e decisivas para tornar a categoria 
dos trabalhadores ferroviários respeitada e valorizada, em especial no 
Rio Grande do Sul.  

Edição Impressa: 978-85-7391-122-0 | 376 p. | R$ 38,00

O Arco-Íris (Des)Coberto
Guilherme Passamani  

Neste livro, o autor discute o tema homossexualidade com base em uma 
pesquisa envolvendo informantes argentinos e brasileiros, militantes e não 
militantes em movimentos LGBT. A obra é extremamente importante dentro 
dos estudos de gênero e sexualidade, contribuindo para o aprofundamento 
das discussões acadêmicas, além de se tornar mais uma fonte de acesso do 
grande público à temática da homossexualidade. 

Edição Impressa: 978-85-7391-118-3 | 224 p. | R$ 29,00
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Pedagogia Universitária: tecendo 
redes sobre a educação superior
Silvia Maria de Aguiar Isaia | Doris Pires Vargas Bolzan | 
Adriana Moreira da Rocha Maciel 

A busca pela consolidação da Rede Sul Brasileira de Investigadores em 
Educação Superior (Ries), mediante a participação no Pronex – CNPq/Fapergs 

– representadas por quatro universidades gaúchas – PUCRS, UFRGS, Unisinos 
e UFSM –, traz, para o cenário nacional, resultados de pesquisas e de estudos 
enfocando temas referentes à Pedagogia Universitária e ao Desenvolvimento 
Profissional no contexto da interdisciplinaridade, demarcando os diversos 
domínios do conhecimento. Objetivando contribuir para a construção do 
conhecimento sobre a educação superior, considerando-se o compromisso 
social, a Ries congrega professores-investigadores implicados com esse 
nível de formação, expandindo suas ações, permitindo o acesso irrestrito aos 
protagonistas e aos cenários onde se desenvolvem as práticas educativas e 
favorecendo a interatividade e a interinstitucionalidade cooperativa.

Edição Impressa: 978-85-7391-125-1 | 248 p. | R$ 35,00

O Processo Educativo na Formação e 
na Práxis dos Profissionais da Saúde: 
desafios, compromissos e utopias
Elisabeta Albertina Nietsche (Org.)

Este livro surgiu da intenção de fornecer subsídios para despertar nos 
profissionais de saúde o interesse pela utilização dos dados relacionados 
com a educação, na perspectiva de valorização das ações educativas que 
esses profissionais desenvolvem no cotidiano de sua práxis profissional 
e pessoal. Nesta obra, a exposição dos assuntos, o debate de ideias e 
as concepções pedagógicas de diferentes autores objetivaram também 
possibilitar aos profissionais de saúde a reflexão e, consequentemente, a 
revitalização de sua práxis como educadores. 

Edição Impressa: 978-85-7391-119-0 | 376 p. | R$ 41,50
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Psicologia, Família e Instituição
Dorian Mônica Arpini (Org.)

Esta publicação está fortemente marcada pelo contrato com as instituições 
e sua reflexão, constituindo-se em um instrumento de análise crítica da 
infância e da adolescência, assim como da família quando em situação de 
vulnerabilidade. O compromisso ético e social dos autores e seu desejo de 
construção de uma prática em Psicologia que esteja aberta a problematizar 
as diferentes formas de viver a infância, a adolescência e a família nos 
diversos contextos, bem como sua articulação com a legislação em vigor, 
especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, são, sem dúvida, 
alguns dos desafios desse grupo. 

Edição Impressa: 978-85-7391-121-3 | 208 p. | R$ 25,00

Territórios da Prática Filosófica
Elisete M. Tomazetti | Simone F. S. Gallina (Org.)

Territórios da Prática Filosófica foca-se na determinação do lugar da 
disciplina no currículo – e na própria adequação deste à demanda 
brasileira – e na questão das linguagens que se interceptam na produção 
e no ensino da filosofia – questão, esta, estratégica na organização do 
material didático. Para tanto, seus textos se compõem em uma ampla 
bibliografia de ensaios, coletâneas e artigos de revistas que tratam das 
concepções de filosofia, dos supostos e pressupostos de seu ensino e da 
inserção cultural da disciplina almejando sua efetivação curricular. 

“O leitor encontrará, neste livro, textos que se dedicam a pensar o ensino 
da Filosofia, a aprendizagem em Filosofia, as relações da Filosofia com 
a cultura dos jovens e suas implicações para a Filosofia na escola, a 
inclusão da Filosofia em exames vestibulares na universidade, as questões 
políticas do ensino da Filosofia; em suma, um convite ao pensamento e à 
ação, um convite a somar-se a este imenso trabalho coletivo que temos 
pela frente no Brasil contemporâneo: a construção de um trabalho com 
Filosofia na educação média brasileira que efetivamente valha a pena, que 
signifique um investimento na possibilidade do pensamento autônomo, na 
emancipação intelectual de nossos jovens.”(Prof. Dr. Sílvio Gallo)

Edição Impressa: 978-85-7391-113-8 | 192 p. | R$ 27,00
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Administração: teoria sistêmica 
e complexidade
Milton Luiz Wittmann (Org.)

Organizada por Milton Luiz Wittmann, a obra trata da evolução das 
diferentes dinâmicas e dos conceitos da Administração Sistêmica. 
Tendo como referência a Teoria Geral dos Sistemas, constitui-se em 
uma abordagem interdisciplinar e integradora, auxiliando na análise e 
compreensão das organizações. O livro apresenta um compêndio que 
atende a diferentes áreas da ciência e objetiva compreender e pesquisar 
sobre a base do conhecimento, desde os antigos gregos até os dias atuais, 
com os novos aportes da Teoria do Caos e da Complexidade. É fonte 
de consulta para professores, pesquisadores, alunos de graduação e 
pós-graduação e pessoas de diferentes áreas que queiram compreender 
os complexos desafios da contemporaneidade a partir dos novos 
desenvolvimentos da Teoria do Caos e da Complexidade. 

Edição Impressa: 978-85-7391-109-1 | 190 p. | R$ 25,00

Apoio Estudantil: reflexões sobre o 
ingresso e permanência 
no ensino superior
Geila Gonçalves Kullmann | Luciane Leoratto Pozobon | 
Renata de Marco Domingues | Simone Tomazetti Mello (Org.)

A obra é uma coletânea de trabalhos desenvolvidos por profissionais da área 
da Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Orientação 
Vocacional/Profissional, Teologia e Musicoterapia de diversas instituições de 
ensino superior brasileiras públicas e privadas, relatando experiências de 
apoio à permanência do jovem na Universidade, com o objetivo de construir 
um espaço para discussão e reflexão de suas práticas profissionais. A fim de 
problematizar e fomentar as discussões a esse respeito, os organizadores 
propõem, com a obra, que se lance um olhar sobre as questões com que o 
jovem se depara ao entrar em uma universidade e como esta está preparada 
para lidar com as necessidades de seu corpo discente, proveniente tanto de 
instituições públicas quanto privadas. 

Edição Impressa: 978-85-7391-106-0 | 288 p. | R$ 35,00
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Cartografias Contemporâneas 
da Arte-Educação
Ayrton Dutra Corrêa (Org.)

“A ideia de cartografia na contemporaneidade vem sendo desenvolvida 
por autores como Deleuze, Guattari, Rolnik e Serres, com o sentido de 
resgate da dimensão subjetiva da criação e produção do conhecimento. 
Os estudos nessa linha são apresentados e problematizados a partir do 
pensamento da diferença e da filosofia da multiplicidade. A cartografia é 
um termo oriundo do campo da topografia que estabelece relações entre 
os territórios para dar conta de um espaço em movimento, deslocado, 
desterritorializado. Sendo assim, cartografar é, antes de tudo, mapear 
um território, neste caso, um território onde a arte tem o papel de 
protagonista. Este livro tenciona propor caminhos, trilhas e novas estradas, 
que pretendem ser percorridas por seus leitores de modo a corporificarem-
se e, assim, gestarem uma outra cartografia em que sempre exista parte de 
um na caminhada do outro”. (Dra. Marilda Oliveira de Oliveira). 

Edição Impressa: 978-85-7391-102-2 | 208 p. | R$ 27,00

Ensino das Artes Visuais: 
mapeando o processo criativo
Ayrton Dutra Corrêa (Org.)

Esta coletânea apresenta possibilidades de mapeamento do processo 
criativo. Cada um dos autores, a partir das suas experiências em pesquisa, 
colabora para nos fazer pensar sobre as possibilidades de mapear o 
processo criativo, ampliando o horizonte da sensibilidade artística. Os 
conteúdos dos trabalhos apresentados nesta obra são de extrema 
importância para o ensino contemporâneo de Artes Visuais em diferentes 
instituições, tanto formais quanto não formais. 

Edição Impressa: 978-85-7391-103-9 | 152 p. | R$ 20,00
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Escola, Conflitos e Violências
Jorge Luiz da Cunha | Lúcia Salete Celich Dani (Org.)

O livro busca desafiar os leitores a refletir sobre os limites e as 
possibilidades de educar frente à violência e aos conflitos que se 
fazem presentes nas escolas. Compreender o que são esses conflitos 
e essas situações de indisciplina, como trabalhar essas situações na 
sala de aula, como os educadores, os educandos e toda a comunidade 
podem articular-se frente à violência explícita e sutil no âmbito escolar 
são tarefas nem sempre fáceis para serem mediadas nas práticas 
pedagógicas. Os textos desafiam e auxiliam aqueles que educam a 
pensar em caminhos alternativos na configuração escolar, na construção 
compartilhada de um ambiente ético, de respeito mútuo e de não 
violência diante dos conflitos cotidianos. 

Edição Impressa: 978-85-7391-110-7 | 264 p. | R$ 37,00

Eu Vi um Brasil na TV: televisão e 
cultura em perspectivas antropológicas
Nara Magalhães 

O livro é o resultado de, aproximadamente, dez anos de pesquisa antropológica 
sobre a recepção e a audiência de televisão no Brasil. Por meio de uma 
etnografia de audiência em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a 
autora identifica um discurso crítico, quase consensual, em torno da televisão 
entre as pessoas pesquisadas. Para esclarecer essa situação, a autora vai além 
dos discursos, ela leva seu leitor para dentro da vida das camadas médias 
brasileiras – suas práticas de lazer, suas relações de gênero, suas atitudes 
políticas, sua visão sobre identidade nacional. As reflexões desta obra atualizam 
o debate sobre temas tão centrais que, muitas vezes, são deixados em segundo 
plano nas Ciências Sociais brasileiras contemporâneas: o lugar dos meios de 
comunicação e dos discursos sobre eles, a necessidade de refletir sobre a 
formação do pensamento intelectual brasileiro, a culpabilização das classes 
populares pelas tragédias nacionais e a consequente absolvição das elites. 

Edição Impressa: 978-85-7391-112-1 | 84 p. | R$ 25,00
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Jogos e Esportes: fundamentos e 
reflexões da praxiologia motriz
João Francisco Magno Ribas (Org.)

A Praxiologia Motriz, também conhecida como Teoria da Ação Motriz, surgiu 
na França na década de 1960, com o professor Pierre Parlebas. É possível 
dizer, de forma objetiva, que Praxiologia Motriz consiste no estudo da 
lógica interna de jogos e esportes, em que o autor, a partir de teorias da 
Sociologia e Linguística, estabelece critérios para compreender a lógica de 
funcionamento, desvelando a essência dessas práticas. Esta obra apresenta 
os principais argumentos teóricos que sustentam o conhecimento da 
Praxiologia Motriz, assim como exemplos de investigações, com textos 
do próprio autor da teoria e de pesquisadores do grupo de estudos 
praxiológicos, Centro de Lleida, Espanha. 

Edição Impressa: 978-85-7391-105-3 | 208 p. | R$ 29,00

Santa Maria: relatos e 
impressões de viagem
2ª edição

José Newton Cardoso Marchiori | Valter Antonio Noal Filho

A segunda edição de Santa Maria: relatos e impressões de viagem reúne 
preciosos relatos de viajantes, crônicas e textos de origem diversa sobre 
Santa Maria, apresentados em ordem cronológica. Precedem a estes 
artigos curtas notas biobibliográficas, com vistas a apresentar o autor e a 
tecer breves comentários sobre sua obra. As ilustrações que enriquecem 
os textos foram extraídas de algumas das obras consultadas, bem como 
de diversos acervos iconográficos. Descrições de autores clássicos da 
bibliografia sul-rio-grandense ombreiam com relatos de origem menos 
conhecida, embora igualmente elucidativos. O resgate desses documentos 
histórico-literários convida o leitor a um mergulho no passado da cidade, 
desde a chegada de seus povoadores definitivos, no final do século XVIII, até 
meados dos anos 1990.

Edição Impressa: 978-85-7391-092-6 | 300 p. | R$ 53,00
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Tendências Contemporâneas de Inclusão
Soraia Napoleão Freitas (Org.)

Este livro reúne artigos que discutem a inclusão escolar de alunos 
com necessidades educacionais especiais. Os autores entendem que 
a responsabilidade da inclusão desses alunos é de toda a comunidade 
escolar e representa uma oportunidade, um objetivo para que a escola não 
caminhe para um grupo de pessoas homogêneas. Assim, se a sociedade 
quer assegurar o direito à educação e à igualdade de oportunidades, terá 
de refletir sobre as condições de acesso e de sucesso que é capaz de dar 
aos seus alunos. Dessa forma, o momento de reflexão acerca da formação 
docente é imprescindível face aos desafios com que convivemos na 
educação brasileira. O debate sobre este tema consiste, então, na tentativa 
de discutir os entendimentos de uma inclusão que não seja feita em termos 
voluntaristas e semiclandestinos, mas, pelo contrário, que se assuma como 
política social e educativa. 

Edição Impressa: 978-85-7391-104-6 | 188 p. | R$ 28,00
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Ações Educativas e Estágios 
Curriculares Supervisionados
Deisi Sangoi | Estela Maris Giordani | 
Guilherme Carlos Corrêa (Org.)

No seu conjunto, as reflexões presentes nos textos reunidos neste 
livro mostram, de modo bastante claro, diversas correntes de 
pensamento sobre a ação educacional nos estágios. Interessa, então, 
cultivar essas diferenças, seus pontos de contato e de descolamento, 
dar uma mostra da grande variedade de possibilidades da prática 
de ensino nos estágios supervisionados e afirmá-la como riqueza 
e originalidade. Os estágios supervisionados podem cair em um 
pluralismo raso se não houver disposição ao debate, à troca de 
experiências e união de esforços frente às emergências políticas 
constantes que afetam diretamente o trabalho educacional no Brasil 
e põem em xeque cada proposta nova que se queira implementar. 

Edição Impressa: 85-7391-079-8 | 160 p. | R$ 22,50

Aids: o que ainda há para ser dito?
Cristiane Cardoso de Paula | Stela Maris de Mello Padoin | 
Diego Schaurich (Org.)

A coletânea de trabalhos deste livro representa parte do empreendimento 
realizado no intercâmbio entre as instituições de ensino superior, os 
serviços de saúde e os núcleos de pesquisa. Representa também a 
troca de conhecimentos e saberes, oriundos de grandes debates e, 
principalmente, a aproximação entre as pessoas compromissadas com 
a qualidade do convívio na atenção aos que vivem com HIV/Aids. A obra 
apresenta temas como sentimentos afetivos, vida sexual, gênero, políticas 
de saúde, família e sua vulnerabilidade, convivência com o vírus, questões 
nutricionais para as pessoas com Aids, experiências interdisciplinares nos 
serviços de saúde e diversas outras questões relevantes.   

Edição Impressa: 978-85-7391-087-2 | 352 p. | R$ 42,00
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Ambientes da Ecologia: perspectivas 
em política e educação
Ana Maria Prevê | Guilherme Corrêa (Org.)

Preservar e conservar são termos largamente empregados e 
confundidos com ecologia. Ao limitar-se o espectro do campo ecológico 
aos aspectos da preservação e da conservação, cria-se, para as 
ações ecológicas, um campo de possibilidades limitado a frear a 
marcha fatal da destruição do planeta. A reunião dos ensaios e dos 
artigos neste livro não desconsidera a importância de tais aspectos, 
mas pretende, entretanto, colocá-los lado a lado com outros. 

Edição Impressa: 978-85-7391-091-9 | 258 p. | R$ 32,50

Atualidades e Diversidades na 
Formação de Professores
Guacira de Azambuja (Org.)

Este livro tem como foco a seguinte questão: o processo de formação dos 
professores realmente tem sido construído sob um projeto educativo 
que enfoque a diversidade? Para responder ao questionamento, a obra 
busca deflagrar uma visão ampla da problematização da diversidade e da 
educação, analisando desde os conteúdos trabalhados na escolaridade, 
tais como currículo, práticas pedagógicas, formação acadêmica, entre 
outros aspectos, até discussões ligadas à construção psicossocial, 
elucidando pontos como identidade, poder, cultura, minorias etc. A 
coletânea de textos apresentados nesta publicação busca, em suas 
particularidades, apresentar um pouco da diversidade que se tem 
experimentado não só através de pesquisas, mas também por meio de 
reflexões em relação à formação de professores.  

Edição Impressa: 978-85-7391-088-9 | 146 p. | R$ 20,00
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Dendrologia das Angiospermas: 
leguminosas
2ª edição

José Newton Cardoso Marchiori

Esta obra é o terceiro volume do autor sobre a temática dendrológica. Nele, 
são apresentadas as três subfamílias que compõem este grupo de plantas 
e seus principais representantes, com ênfase para gêneros e espécies que 
ocorrem ou foram introduzidos no Sul do Brasil. Características de copa, 
casca, folha, flores, frutos, locais e condições de ocorrência, indicações 
acerca da estrutura anatômica, além do potencial utilitário de expressivo 
número de leguminosas, são algumas das informações que podem 
ser encontradas nesta obra, sempre acompanhadas por complemento 
imprescindível, as ilustrações. 

Edição Impressa: 978-85-7391-081-0 | 200 p. | R$ 30,00

Donos da Palavra: autoria, 
performance e experiência em 
narrativas orais na América do Sul
Fernando Fischman | Luciana Hartmann (Org.)

A obra apresenta um conjunto de trabalhos realizados por 
pesquisadores da Argentina e do Brasil que destacam as formas 
artísticas verbais como articuladoras de problemáticas socioculturais. 
Centrados em múltiplos atores, como grupos indígenas, rurais e 
residentes em zonas urbanas, os capítulos deste livro abordam 
uma pluralidade de enfoques antropológicos e de manifestações 
expressivas orais que permitem analisar e determinar com agudez 
as consequências das performances nas relações sociais. 

Edição Impressa: 978-85-7391-098-8 | 248 p. | R$ 32,00
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Escrituras do Visual: 
o cinema no romance
André Soares Vieira 

Este livro constitui-se, antes de tudo, um caderno de leitura, uma coletânea 
de ensaios cuja articulação se dá pelo elemento comum que norteia as 
análises ora repertoriadas: o apelo às imagens modernas, sobretudo as do 
cinema, em sua técnica e temática, na construção de novos paradigmas de 
produção e de recepção do texto literário. Em comum, os autores analisados 
nesta obra – Peter Handke, Marguerite Duras, Hubert Aquin, Manuel Puig 
e Mário Peixoto – compartilham, cada um a seu modo, do interesse pela 
máquina-cinema, no que esta pode oferecer à técnica narrativa e ao 
imaginário por ela despertado. Além disso, trata-se de escritores que 
atuaram igualmente no âmbito da realização cinematográfica, dirigindo 
ou roteirizando filmes para o cinema e para a televisão. Em cada um, no 
entanto, percebem-se formas distintas de percepção da essência da Sétima 
Arte, bem como o papel que esta assume em suas visões do mundo e, ipso 
facto, em suas produções literárias.  

Edição Impressa: 978-85-7391-082-7 | 156 p. | R$ 22,00

“Lá éramos servos, aqui somos 
senhores”: a organização dos 
imigrantes italianos na ex-colônia 
Silveira Martins (1877-1914)
Maíra Inês Vendrame 

A narrativa feita por uma descendente italiana traz a organização dos imigrantes 
italianos na ex-colônia Silveira Martins, durante o período de 1877 a 1914. A partir 
de 1877, os imigrantes italianos que se estabeleceram na ex-colônia Silveira 
Martins, no Centro do Rio Grande do Sul, buscavam a tão sonhada liberdade 
para organizar um mundo segundo suas vontades, seus costumes e seus valores. 
Muitos haviam fugido das dificuldades socioeconômicas da Itália, por isso, nas 
regiões coloniais, não aceitariam viver sob regras que os lembrassem daquilo 
a que estavam submetidos na velha pátria ou que recordassem os sofrimentos 
lá vividos. Os protestos da população contra os que tentavam restringir sua 
liberdade, exigindo o cumprimento de certas leis e regras, relacionavam-se à 
negação, por parte dos colonos, em se submeterem aos que agiam como seus 
antigos ‘senhores’. O livro mostra a busca de independência e sobrevivência 
realizada pelos imigrantes e os desafios aos quais foram submetidos nessa busca. 

Edição Impressa: 978-85-7391-093-3 | 322 p. | R$ 35,00
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Machado de Assis: 
algumas notas sobre o humour
3ª edição

Alcides Maya 
Coedição: Movimento

Otto Maria Carpeaux assinala, na Pequena Bibliografia Crítica da Literatura 
Brasileira, que “O primeiro livro de importância sobre Machado de Assis 
que analisa justamente o caráter do humour machadiano é a obra de 
Alcides Maya (1878-1944), intitulada ‘Machado de Assis (algumas notas 
sobre o humour)’”. O estudo é apresentado de forma contextual e 
conceitual, em uma perspectiva dialética e erudita, que permeia a definição 
da perspectiva filosófica do humour e suas diferentes inserções nas 
diversas culturas; a análise sobre o pessimismo, a técnica e o estilo da 
obra machadiana; o nacionalismo e a influência europeia na cultura latina; 
os comentários e estudos sobre Machado de Assis; a fonte bibliográfica e 
pioneira sobre a psicologia do humour; entre outros aspectos relevantes 
sobre a relação entre o humour e a bibliografia machadiana. 

Edição Impressa: 978-85-7195-028-3 | 112 p. | R$ 25,00

Mundos em Movimento: 
ensaios sobre migrações
Giralda Seyferth | Helion Póvoa | 
Maria Catarina Chitolina Zanini | Miriam Santos (Org.)

Esta coletânea de ensaios apresenta um caleidoscópio de abordagens 
interdisciplinares que têm como objetivo examinar, através de diferentes 
ângulos (históricos, antropológicos, psicanalíticos, psicológicos, 
geográficos, imagéticos), os crescentes deslocamentos espaciais de 
populações em escala metropolitana, inter-regional e internacional, 
inclusive questões sobre a construção de fronteiras territoriais e 
simbólicas que visam limitar a mobilidade de migrações e refugiados no 
presente cenário global. Assim, estes ensaios enfocam a problemática 
migratória em suas diversas perspectivas temáticas, históricas e escolares 
e como corolário para a intervenção social.

Edição Impressa: 978-85-7391-089-6 | 432 p. | R$ 52,00
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O Brasil como Império Independente: 
analisado sob o aspecto histórico, 
mercantilístico e político
Georg Anton von Schäfer 

Trata-se de uma obra importante sobre o Brasil, desconhecida pela 
maioria dos historiadores, um testemunho da independência brasileira e 
do contexto em que ela se deu. Publicado em português, 183 anos depois 
de sua primeira e única edição em língua alemã, o livro de Schäfer é um 
documento para uma reflexão sobre a História do Brasil. Retrata um país 
que supera a condição de colônia de Portugal para tornar-se um Império 
Independente. Uma transformação de tamanho alcance e profundidade 
que veio acompanhada de tensões e conflitos, manifestações inevitáveis 
de ressentimentos, descontentamento e revolta contra os colonizadores. 
Publicada originalmente em alemão em 1824, a obra ganha a sua primeira 
tradução para o português através do trabalho de Arthur B. Rambo, que 
também a apresenta e anota. 

Edição Impressa: 978-85-7391-085-8 | 368 p. | R$ 45,00
E-book: 978-85-7391-217-3 | R$ 31,50

Na Estrada com Jung: a vida e 
as ideias de C. G. Jung contadas 
com a ajuda do tarô
Francisco Ritter 

Este livro apresenta as ideias de Carl Gustav Jung, preservando sua ligação 
com a singularidade da experiência individual. Segundo o autor, devemos 
nós mesmos pôr o pé na estrada em que Jung caminhou e, auxiliados por 
um baralho de cartas do tarô, percorrer as diferentes experiências pelas 
quais passou o criador da Psicologia Analítica. A obra permite que cada 
carta do tarô nos ligue a situações já passadas e que experimentemos sua 
intensidade e as implicações pessoais para seus protagonistas. 

Edição Impressa: 978-85-7391-084-1 | 148 p. | R$ 20,00
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O Ensino das Artes Visuais: 
uma abordagem simbólico-cultural
Ayrton Dutra Corrêa | Ana Luiza Ruschel Nunes (Org.)

Esta obra apresenta resultados de pesquisas que têm por base o 
referencial gardneriano, especialmente no domínio das Artes Visuais. Os 
resultados são evidências da reflexão balizada pela teoria gardneriana, 
que contribui para aprofundar a relação entre a Educação e as Artes. 
Em um mundo mediado por imagens, contribuem para a instauração de 
discursos identitários a partir da lógica utilitarista que aí está posta como 
único modo ou lógica de conviver. Este livro favorece o debate em torno de 
opções teóricas na formação de professores de Artes Visuais.

Edição Impressa: 85-7391-080-1 | 218 p. | R$ 30,00

Por que “raça”? Breves reflexões 
sobre a “questão racial” no 
cinema e na antropologia
Maria Catarina Chitolina Zanini (Org.)

Este livro apresenta uma coletânea de textos de pesquisadores 
renomados nacional e internacionalmente em suas reflexões acerca da 
linguagem fílmica e da “questão racial”, algumas distintas e contraditórias 
entre si, buscando salientar a riqueza do debate sobre tal intercâmbio, 
de um modo geral. Em sentido amplo, a publicação pretende ser um 
incentivo às pesquisas e ao debate acerca da ‘questão racial’ no Brasil, 
em especial em um momento complexo como o que vivemos, no qual se 
colocam em pauta as ações afirmativas em favor da população negra e de 
determinados grupos étnicos.

Edição Impressa: 978-85-7391-090-2 | 276 p. | R$ 39,00
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Usos e Benefícios da Coleta Automática 
de Dados Meteorológicos na Agricultura
Arno Bernardo Heldwein | Genésio Mario da Rosa | 
Mirta Teresinha Petry | Reimar Carlesso (Org.)

A melhoria na eficiência dos sistemas de produção é um dos principais 
objetivos das empresas agrícolas; entretanto, a atividade agrícola está 
sempre sujeita a uma série de riscos e incertezas, principalmente aqueles 
relacionados às oscilações ambientais, riscos esses que podem ser 
diminuídos pelo acesso às informações meteorológicas de cada região de 
cultivo. Historicamente, na agricultura, a coleta e a utilização dos dados 
meteorológicos de radiação solar, temperatura, umidade relativa do ar e 
precipitação pluvial eram realizados manualmente, com a utilização de 
estações convencionais. Nos últimos anos, com as inovações na eletrônica, 
foi implementada a coleta automática dos dados meteorológicos, permitindo 
a sua disponibilização em tempo real aos usuários. Este livro descreve 
ferramentas técnico-científicas para auxiliar no planejamento das atividades 
agrícolas, melhorando a eficiência dos sistemas de produção agrícola. 

Edição Impressa: 978-85-7391-094-0 | 170 p. | R$ 25,00

Sobre as Ruínas da Velha Matriz: 
religião e política em tempos de 
ferrovia (Santa Maria – 
Rio Grande do Sul – 1880-1900)
Alexandre de Oliveira Karsburg  

O tema deste livro não se configura, tão somente, como único sobre 
parte da história da Religião Católica Apostólica e Romana de Santa 
Maria. O autor mostra-se criterioso e ponderado em sua leitura sobre a 
religião e a sociedade sul-rio-grandense do século XIX, tomando como 
exemplo os acontecimentos de Santa Maria; mais que isso, mostra as 
tensões sociais e psicológicas existentes na cidade de Santa Maria 
da Boca do Monte, no fim do Império, quando a Coroa perdeu o apoio 
do Clero ultramontano e, no surgimento da nova ordem republicana, 
quando desencadeou lutas pela dominação da cidade.

Edição Impressa: 978-85-7391-099-5 | 326 p. | R$ 40,00
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Arquitetos e Construtores 
Rio-Grandenses na 
Colônia e no Império
Günter Weimer 

Obra indispensável para o estudo da história da arquitetura do extremo 
sul do país, é composta de quase 400 verbetes que contemplam os 
arquitetos e os construtores portugueses que ajudaram a garantir a 
posse do território para a Coroa dos Bragança, os profissionais brasileiros 
de formação das academias militares, os arquitetos e os construtores 
estrangeiros que chegaram em grande número a partir da abertura dos 
portos e uma grande quantidade de artesãos de todas as áreas ligadas 
à construção civil. Desvenda, ainda, a autoria de muitos prédios que 
compõem o elenco das construções que sustentam a história dos três 
primeiros séculos da arquitetura sulina.

Edição Impressa: 85-7391-066-6 | 216 p. | R$ 30,00

Equações Algébricas
Paulo Sérgio Guimarães

Neste livro, são apresentados os aspectos fundamentais dos métodos 
de obtenção da solução das equações algébricas que podem ser 
resolvidas por meio de radicais, assim como alguns aspectos históricos 
associados ao desenvolvimento desses conhecimentos. O autor também 
apresenta um método interativo que permite ao estudante obter soluções 
aproximadas tanto daquelas equações cuja solução analítica é descrita 
no texto como daquelas que não podem ser obtidas dessa maneira. Por 
fim, o autor promove, através de uma linguagem acessível, uma agradável 
viagem pelo estudo de um dos temas mais atraentes da Matemática: a 
solução de equações algébricas.

Edição Impressa: 85-7391-078-X | 94 p. | R$ 12,50
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Espaços-tempos de Itinerância: 
interlocuções entre universidade 
e escola itinerante do MST
Ane Carine Meurer | Cesar De David (Org.)

Este livro aborda as questões referentes à Escola Itinerante do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Assim sendo, cada autor traz, com 
suas mais variadas formações, diferentes formas de interação com esse 
espaço-tempo e suas reflexões acerca das relações que estabeleceu com a 
Escola Itinerante. Os autores e organizadores entendem que as discussões 
relacionadas a uma perspectiva mais ampla de compreensão das questões 
ligadas à sociedade precisam ser encaminhadas para a discussão em toda 
a Universidade, especialmente nas licenciaturas. Dessa forma, as inúmeras 
faculdades, os cursos e as áreas do conhecimento estão implicados com 
a compreensão das questões sociais, históricas, políticas, educacionais, 
econômicas e culturais.

Edição Impressa: 85-7391-076-3 | 220 p. | R$ 25,00

“Esta terra tem dono”: representações 
do passado missioneiro 
no Rio Grande do Sul
Ceres Karan Brum 

Este livro tem por objetivo mostrar a pluralidade das relações 
estabelecidas na atualidade com o passado colonial missioneiro 
no Rio Grande do Sul, expressas nas narrativas que a ele remetem, 
demonstrando possíveis modalidades de leitura deste passado e os seus 
usos públicos e privados. As referências à experiência missioneira ocorrem 
em situações ritualizadas específicas a partir da geração de mitos em 
torno do passado missioneiro. Nas considerações finais, a autora efetua 
uma leitura conjunta dos dados etnográficos, com o intuito de caracterizar 
a diversidade de relações estabelecidas com o passado missioneiro na 
atualidade e seus desdobramentos no que se refere à temática Missões.

Edição Impressa: 85-7391-077-1 | 280 p. | R$ 37,50
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Experiências Interdisciplinares em 
AIDS: interfaces de uma epidemia
Stela Maris de Mello Padoin | Cristiane Cardoso de Paula | 
Diego Schaurich | Vaneza de Andrade da Fontoura (Org.)

A obra reúne o olhar de quem convive com HIV/Aids, de quem assiste e de 
quem cuida, daquele que se envolve e daquele que milita na luta contra 
a doença. Traz a experiência de trabalhos interdisciplinares e vivências 
profissionais e pessoais relacionados à epidemia. Os organizadores 
preocuparam-se em mostrar ao leitor que essa epidemia poderá 
ser vencida mediante ações interdisciplinares. Também apresentam 
possibilidades de fazer a diferença no cotidiano laboral e na vida, 
demonstrando que essa experiência existencial se dá na relação com 
o outro, mediada por respeito, amor, solidariedade e pela criação de 
possibilidades de estar melhor.

Edição Impressa: 85-7391-067-4 | 424 p. | R$ 47,00

Guia Prático de Propriedade 
Intelectual para Universidades, 
Empresas e Inventores
Nádia Schneider 

O livro agrupa conhecimentos que informam ao leitor como fazer a 
proteção intelectual, firmando a sua autoria para futuras explorações 
comerciais, com o intuito de minimizar as dificuldades que o pesquisador 
enfrenta para ser dono da sua criação. Neste guia, encontram-se os 
passos essenciais de pedidos de proteção de produtos e processos, 
registros de desenhos industriais, de marcas, de softwares, cultivares, 
nomes de domínios, criações intelectuais, como a obra artística e 
literária, e contratos comerciais referentes à transferência de tecnologia 
e de direitos autorais.

Edição Impressa: 85-7391-068-2 | 192 p. | R$ 25,00
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Informática e Educação Inclusiva: 
discutindo limites e possibilidades
Eliana da Costa Pereira de Menezes 

O livro aborda o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
no processo educacional e social de Pessoas com Necessidades Especiais 
(PNEs). Trata também da importância das TICs no contexto escolar e, 
principalmente, na significativa maneira potencializadora de habilidades 
que essa ferramenta representa para as PNEs. Do ponto de vista das PNEs, 
esta obra demonstra que as TICs podem favorecer a aprendizagem para 
essas pessoas, o que traz a esperança de poderem participar da escola, da 
sociedade e de serem seres humanos ativos e participativos. 

Edição Impressa: 85-7391-069-0 | 132 p. | R$ 20,00

Italianidade no Brasil Meridional: 
a construção da identidade étnica 
na região de Santa Maria-RS
Maria Catarina Chitolina Zanini 

Este livro trata da formação e da reelaboração da identidade ítalo-
brasileira e suas múltiplas formas discursivas na região central do Rio 
Grande do Sul, colonizada por imigrantes oriundos do Norte da Itália, 
a partir da década de 1870. A obra inscreve-se no âmbito dos estudos 
migratórios, assumindo uma abordagem sobretudo antropológica, mas 
também interdiscilpinar, sobre etnicidade e memória, oferecendo ao leitor 
uma contribuição relevante acerca da imigração italiana no Sul do Brasil, 
assunto que interessa a diferentes disciplinas no campo das Ciências 
Humanas e Sociais.

Edição Impressa: 85-7391-072-0 | 280 p. | R$ 35,00
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Minivocabulário de Física
Paulo Sérgio Guimarães

A evolução da Física se confunde com a evolução do conhecimento do 
homem sobre o Universo ao seu redor, conhecimento que foi construído 
por diversos indivíduos ao longo da história da humanidade. Neste texto, 
o autor busca facilitar o contato do leitor, mesmo aquele menos afeito aos 
detalhes da ciência, com os conceitos que compõem essa ciência. Para 
isso, apresenta, de forma sucinta, tanto o significado dos termos usados 
para descrevê-la como boa parte dos indivíduos responsáveis por sua 
evolução. Ao fazer isso, permite ao leitor não só relacionar os avanços 
científicos aos seus responsáveis, como também estabelecer uma imagem 
da evolução histórica desses avanços. 

Edição Impressa: 85-7391-062-3 | 336 p. | R$ 38,00
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A Leitura Partilhada
Léa Masina 
Coedição: Movimento

As reflexões que a autora expõe neste livro de ensaios resultaram de 
um trabalho sistemático de acompanhar escritores, narradores e poetas 
em processo de criação literária. A autora propõe pensar a relação 
entre leitura e escrita, cuja duplicidade apenas exterioriza o processo 
de percepção e articulação formal da mesma realidade. A obra oferece 
aos leitores textos críticos, destituídos dos jargões comuns às práticas 
acadêmicas. Léa Masina reparte com os leitores o seu universo cultural, 
de doutora em Literatura Comparada, mestre em Literatura Brasileira e 
diplomada em Letras e Direito, enriquecido por um olhar que se desloca 
entre textos e culturas. De Sófocles a Jorge Luís Borges, de Alcides Maya 
a Sergio Faraco, Ivo Bender e Pedro Nava, a leitura se faz prazerosa, 
deixando claros os propósitos da autora. Destaca-se, entre os ensaios, o 
que homenageia o crítico literário e poeta Guilhermino César. 

Edição Impressa: 85-7195-857-2 | 144 p. | R$ 20,00

Cenário, Cor e Luz: amantes da 
Ribalta em Santa Maria (1943-1983)
Roselâine Casanova Corrêa 

Tendo como eixo a Escola de Teatro Leopoldo Fróes (1943-1983), Roselâine 
Casanova Corrêa traçou um panorama pertinente e acurado da vida 
teatral de Santa Maria, realizado por amadores, tendo à sua disposição 
a documentação do arquivo particular de Edmundo Cardoso (1917-2002), 
um dos criadores e figura atuante da Escola de Teatro. A autora analisou 
programas de representações dramáticas, fotografias, recortes de jornais 
e correspondência, para elaborar um texto direto e cheio de informações 
sociais, políticas e culturais que traçam a dimensão da memória da 
cidade de Santa Maria. Também entrevistou Edmundo Cardoso, bem como 
alguns componentes da Escola de Teatro Leopoldo Fróes e membros da 
comunidade santa-mariense, buscando explicações e interpretações das 
fontes documentais. 

Edição Impressa: 85-7391-057-7 | 152 p. | R$ 20,00
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Métodos Espectroscópicos 
de Análise Quantitativa
Maria Elisabeth do Canto Vinadé | 
Elsa Regina do Canto Vinadé 

A importância deste livro fundamenta-se na grande contribuição 
que traz aos estudantes e profissionais de Química, Bioquímica, 
Geologia, Engenharias, entre outros, em diversas áreas da ciência. O 
conhecimento dos fundamentos de cada técnica espectroscópica 
permite a escolha correta dos instrumentos analíticos que deverão 
ser utilizados para a resolução de problemas reais, como a proteção 
ambiental, a qualidade das águas e dos sedimentos, o uso de 
entorpecentes, a análise de medicamentos e amostras biológicas etc., 
sendo esses problemas apenas algumas das atividades sustentadas 
pela Química Analítica, cujo sucesso assenta na confiança inspirada no 
operador e na metodologia por ele selecionada. 

Edição Impressa: 85-7391-049-6 | 272 p. | R$ 35,00

Dendrologia das Gimnospermas
2ª edição

José Newton Cardoso Marchiori

Em Dendrologia das Gimnospermas, segundo volume de uma série de 
obras sobre o tema, são descritas dez famílias botânicas e 50 espécies 
nativas ou cultivadas no Rio Grande do Sul, pertencentes a esta divisão 
do Reino Vegetal, todas acompanhadas de fotografias e desenhos com 
detalhes dendrológicos. Outros dois elementos de grande interesse 
integram a obra: uma chave dicotômica para a identificação das espécies 
e um glossário com os termos utilizados ao longo do texto, ambos com o 
objetivo de facilitar a consulta aos estudantes e pesquisadores da área.  

Edição Impressa: 85-7391-060-7 | 162 p. | R$ 25,00
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O Mercosul e as Águas: 
a harmonização, via Mercosul, das 
normas de proteção às águas 
transfronteiriças do Brasil e Argentina           
João Hélio Ferreira Pes 
Coedição: Urcamp

O autor aborda, com propriedade, um tema que diz respeito à sobrevivência 
da espécie humana no planeta, mostra a visão de sistema que deve estar 
presente quando se analisa um recurso natural e, ainda, tenta harmonizar o 
recurso água no contexto Mercosul, uma vez que o ciclo das águas não está 
subordinado a bandeira, ideal ou divisão geopolítica. 

Edição Impressa: 85-7391-063-1 | 104 p. | R$ 17,00

O Minimalismo e sua Influência 
na Composição Musical 
Brasileira Contemporânea
Dimitri Cervo  

O livro trata das influências do Minimalismo na música contemporânea 
brasileira, definindo as origens do Minimalismo em um âmbito mais amplo 
do que a simples biografia de compositores ou a catalogação de obras ou 
dados musicais. Segundo o compositor Rodolfo Coelho de Souza, o texto 
de Dimitri Cervo é pioneiro em diversos sentidos, tanto na abordagem do 
Minimalismo, uma corrente composicional que teve representatividade 
significativa na música brasileira a partir da década de 1980, como na 
produção bibliográfica a respeito, que é escassa mesmo em se tratando 
da produção internacional. Quanto à produção brasileira, o livro é 
considerado desbravador. 

Edição Impressa: 85-7391-061-5 | 98 p. | R$ 17,80
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Quando o Serviço os Chamava: 
milicianos e guardas nacionais no 
Rio Grande do Sul (1825-1845)
José Iran Ribeiro 

A obra aborda a participação dos habitantes do Rio Grande do Sul 
da primeira metade do século XIX nas organizações militares não 
profissionais da época: as Milícias e a Guarda Nacional. Baseado em uma 
grande pesquisa documental, o autor analisa como milicianos e guardas 
nacionais reagiam frente às obrigações do serviço das armas, centrando 
seu olhar naqueles indivíduos que formavam as unidades e não nos que 
ocupavam os mais altos postos de mando. Sem dúvida, este é um trabalho 
indispensável para quem tem o interesse de compreender o Rio Grande do 
Sul de ontem e de hoje. Um espaço marcado, profundamente, pela ação de 
exércitos e, atualmente, por vezes compreendido através de concepções 
que não resistem à crítica de uma análise historiográfica.

Edição Impressa: 85-7391-050-X | 304 p. | R$ 32,00
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Arquitetos e Construtores no 
Rio Grande do Sul: 1892 | 1945
Günter Weimer

Neste livro, Günter Weimer apresenta perto de 500 verbetes sobre a 
vida e a obra de arquitetos e construtores atuantes no Rio Grande do 
Sul entre 1889 e 1945. Obra de indiscutível pioneirismo no âmbito da 
arquitetura regional, nasceu como uma obra de referência obrigatória 
para quem se dedica à história da arquitetura do extremo sul do 
país. Escrito em linguagem simples e direta, traça um amplo perfil das 
principais realizações construtivas em uma época contraditória, em que 
a necessidade de uma ordenação do exercício profissional foi utilizada 
como uma arma para colocar fora de combate alguns dos mais capazes 
arquitetos atuantes no estado. Mais do que isso, aponta para um grande 
número de obras importantes até aqui não referidas e sua indiscriminada 
destruição decorrente do desconhecimento de sua importância artística. 

Edição Impressa: 85-7391-045-3 | 208 p. | R$ 28,00

Criação de Jundiá
Bernardo Baldisserotto | João Radünz Neto 

Este livro apresenta, em linguagem acessível, todos os passos 
para que o piscicultor possa ter sucesso na criação do jundiá. 
Cada capítulo foi escrito por pesquisadores com experiência 
no assunto, a fim de fornecer ao leitor informações científicas 
e técnicas sobre esta importante espécie de peixe nativo. 

Edição Impressa: 85-7391-051-8 | 390 p. | R$ 32,00
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Minha Terra, Adeus...
Padre David Maria Turoldo 

Esta edição bilíngue (português e italiano) da obra Mia Terra, 
Addio..., do Padre Turoldo, propõe-se a resgatar um pouco da 
realidade e da cultura friulanas do início do século passado. O 
livro, muito mais que dados técnicos, traz profundas reflexões 
sobre o modo de vida das pessoas do nordeste da Itália, cujas 
tradições, modo de agir e de pensar são a síntese, única no mundo, 
do encontro entre civilizações eslavas, latinas e germânicas.

Edição Impressa: 85-7391-054-2 | 84 p. | R$ 15,00

Prosas de Ontem e Escombros
Roque Callage 

Livro de estreia de Callage, Prosas de Ontem é obra intimista, marcada pela 
influência literária de Eça de Queiroz. Renegado pelo próprio autor, este 
pequeno livro, todavia, adquiriu com o tempo o status de suma raridade 
na bibliografia sul-rio-grandense, fato que justifica a sua reedição. Vindo a 
lume dois anos mais tarde (1910), Escombros logrou amplos elogios da crítica 
quando de sua publicação e testemunha a busca do autor pelo caminho 
definitivo do regionalismo, vertente que o consagrou na fase madura. 

Edição Impressa: 85-7391-046-1 | 120 p. | R$ 16,00
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Região: uma (Re)visão Historiográfica – 
da Gênese aos Novos Paradigmas
Meri Lourdes Bezzi 

Este trabalho tem a reflexão sobre o conceito de região como 
preocupação fundamental. Para tanto, é feito o resgate desse conceito, 
tendo como fio condutor a evolução do pensamento geográfico 
balizado pelas Escolas Geográficas. A importância do tema funda-se 
na posição central do conceito de região e dos estudos regionais da 
ciência geográfica. Tal conceito e tais estudos constituem-se em valores 
agregativos, por meio dos quais se recupera a unidade da própria 
Geografia. Alicerçam-se em distintos paradigmas que alteram o modo de 
apreender o conteúdo geográfico e suas formas de operacionalização, 
contribuindo para o enriquecimento do arcabouço teórico sobre o tema. 

Edição Impressa: 85-7391-044-5 | 292 p. | R$ 32,00

Saúde Vira Brinquedo: proposta 
lúdica de educação para saúde
Maria Regina Vianna Botti | Santa Marli Pires dos Santos

Este livro constitui uma importante contribuição ao desenvolvimento 
de estudos e projetos que visam à integração das áreas da saúde 
e da educação. A leitura propõe repensar as práticas acadêmicas e 
as metodologias utilizadas nos projetos que tenham como objetivo 
a educação para a saúde. As autoras apresentam também algumas 
alternativas lúdicas que podem auxiliar os professores de Educação 
Infantil e Séries Iniciais, dentistas e agentes de saúde na elaboração e na 
execução de ações de educação para a saúde.

Livro e Caderno de Atividades
Edição Impressa: 85-7391-047-X | 122 p. | R$ 30,00

+
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Textos Críticos
Alcides Maya 
Coedição: Movimento

Os textos reunidos neste livro antecipam questões que ocupam a crítica 
literária desde sempre, como as relações entre o particular e o universal, a 
produção cultural brasileira, os fundamentos das culturas ocidentais e as 
relações entre cultura erudita e popular. Estudantes e pesquisadores de 
Letras e das demais Ciências Humanas hão de encontrar, nessas páginas, 
motivos para reflexão. O livro, porém, destina-se a uma gama mais ampla 
de leitores: a todos os que se interessam pelos processos formadores 
de culturas locais, como a sul-rio-grandense, para onde confluíram 
elementos de diversas procedências. 

Edição Impressa: 85-7195-069-5 | 270 p. | R$ 30,00

Trabalho, Arte e Educação: formação 
humana e prática pedagógica
Ana Luíza Ruschel Nunes 

O livro entrelaça problemáticas relativas a trabalho, arte e educação a 
partir do enfoque da teoria crítica, enraizada na dimensão sócio-histórica. 
Tais elementos são examinados pela autora e considerados como 
materiais fundantes da formação humana. Com esse olhar, o trabalho, a 
arte e a educação completam-se e revelam-se como a possibilidade de 
reorganização da ação docente em arte. Este estudo discute e defende 
a relevância do ensino da arte enquanto componente curricular e em 
curso de formação de professores em arte. A preocupação da autora em 
desvendar as origens e as concepções da arte, do trabalho e da educação 
através de um vasto aporte teórico faz deste livro um percurso obrigatório 
para os que pesquisam as questões do ensino da arte e da educação tanto 
na escola como fora dela. 

Edição Impressa: 85-7391-043-7 | 272 p. | R$ 35,00
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Anticontos
Pedro Geraldo Escosteguy  

Este livro oferece um dado importante para a compreensão da obra de 
Pedro Geraldo Escosteguy, pois tenta vincular texto e formas plásticas, 
buscando integrar a palavra à imagem, em um esforço criativo que situa 
o poeta na vanguarda das experiências concretistas da época no que se 
refere à prosa de ficção. Durante o período de produção desses textos, 
o autor cultivava a visualização gráfica da palavra e da depuração da 
linguagem. Talvez para Anticontos seja preciso um antileitor, aquele que lê 
pelo avesso, com olhos mergulhados na história, capaz de ver no passado o 
que o presente poderia ser. 

Edição Impressa: 85-7391-041-0 | 104 p. | R$ 13,00

As Brizoletas cobrindo o Rio Grande: 
a educação pública no Rio Grande 
do Sul durante o governo de 
Leonel Brizola (1959-1963)
Claudemir de Quadros 

Este estudo traz uma valiosa contribuição à história da educação 
do Rio Grande do Sul e do Brasil, especialmente por tratar de um 
projeto governamental que visou à expansão e à democratização 
do ensino público. Propõe lançar luzes, tirar da zona de silêncio 
a educação pública no Rio Grande do Sul no governo de Leonel 
Brizola, entre 1959 e 1963, e, mais especificamente, oferecer subsídios 
que contribuam para o esclarecimento da ação governamental 
consubstanciada no projeto “Nenhuma Criança sem Escola”. 

Edição Impressa: 85-7391-033-X | 114 p. | R$ 16,00 
E-book: 978-85-7391-350-7 | R$ 11,00
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Imigração Alemã no Rio Grande do 
Sul: história, linguagem, educação
Jorge Luiz da Cunha | Angélika Gärtner  (Org.)

A colonização de parte do território do Rio Grande do Sul com imigrantes 
alemães e seus descendentes é um fenômeno de reconhecida importância. 
Em tempos de interdisciplinaridade e de crescente diálogo entre 
pesquisadores, que resulta em rica produção acadêmica, os artigos 
reunidos neste livro pretendem, por um lado, estimular a comunicação 
entre os que se ocupam do tema da imigração e da colonização alemã e, 
por outro, divulgar interpretações singulares sobre ele, especialmente nas 
áreas de História, Linguagem e Educação. 

Edição Impressa: 85-7391-037-2 | 254 p. | R$ 35,00

Memórias
4ª edição

João Daudt Filho

Memórias, de João Daudt Filho, oportuniza a mais pessoas conhecer 
as façanhas deste filho ilustre de Santa Maria, um memorialista 
que se revela neste livro, expresso no sabor da coloquialidade do 
discurso, na graça que alcança ao falar de si, dos outros, enfim, dos 
tempos em que viveu, dos espaços e das pessoas que conheceu 
em uma vida rica em episódios  pautados pela pela inclusão 
e exclusão de diferentes espaços, tempos e realidades. 

Edição Impressa: 85-7391-040-2 | 215 p. | R$ 30,00
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Tapera
3ª edição

Alcides Maya 
Coedição: Movimento 

“Creio que Alcides Maya tem sido estudado como ficcionista de 
modo insatisfatório. Seus romances e contos têm mais polpa do 
que pode pensar um cronista apressado, que o queira ver apenas 
segundo o tônus da Campanha. Sua inteligência atirou mais 
longe. Teve modelos e ambições que não foram ainda apontados. 
Elaborou muito cuidadosamente a sua ficção” (Guilhermino Cesar). 

Edição Impressa: 85-7195-063-6 | 144 p. | R$ 20,00
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Ruínas Vivas
2ª edição

Alcides Maya 
Coedição: Movimento

Augusto Meyer, de modo pioneiro, aponta Ruínas Vivas como a primeira 
tentativa de romance social no Brasil. Maya é grandioso na criação de 
personagens secundárias e na fixação de tipos. O traço marcante com 
que descreve a comparsaria do pampa, peões, tropeiros, prostitutas, 
vendeiros, soldados, toda aquela tipologia característica da região, 
determina a criação de um verdadeiro painel coletivo cujo destino se 
liga, de modo inequívoco, ao da própria sociedade que representa. 

Edição Impressa: 85-7195-030-X | 176 p. | 2002 | R$ 20,00

Ajuste de Curvas Experimentais
Paulo Sérgio Guimarães  

Em Ajuste de Curvas Experimentais, o autor apresenta os fundamentos 
básicos da metodologia empregada para representar, por meio de uma 
curva analítica suave, um conjunto discreto de pontos experimentais 
obtidos em laboratório. Os casos mais relevantes são descritos 
detalhadamente e ilustrados com exemplos representativos de situações 
comumente encontradas na vida prática. O autor usa uma linguagem 
que, sem fugir do rigor matemático necessário, torna-o atraente mesmo 
àqueles leitores que não estão habituados ao formalismo utilizado. 

Edição Impressa: 85-7391-019-4 | 234 p. | 2001 | R$ 25,00
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O Fenômeno da Produção Poética
Orlando Fonseca

Enquanto a maioria dos estudos sobre a poética trata de interpretar 
o texto artístico ou legitimá-lo como arte, o propósito deste livro 
é investigar os modos da produção textual. O autor parte de um 
questionamento muito semelhante àquele formulado por Carlos 
Drummond de Andrade (De que se formam nossos poemas? Onde?) e 
realiza um levantamento dos aspectos que constituem a singularidade da 
atividade de criação poética. Consciente das dificuldades existentes para 
a orientação da produção literária, Orlando Fonseca, ele mesmo poeta, 
romancista, ensaísta, assim como ministrante de oficinas de criação, 
direciona sua investigação para fornecer subsídios àqueles que almejam 
ensinar a escrever. Ampliando Erza Pound, em A Arte da Poesia, o autor 
assume a posição de que possa escrever poema aquele que assim o queira.

Edição Impressa: 85-7391-029-1 | 336 p. | 2001 | R$ 33,00

Ensino do Português e Interatividade 
Marcos Gustavo Richter 

Este livro contém uma seleção cuidadosa de textos teóricos destinados 
a auxiliar os professores de língua portuguesa a encontrar opções 
metodológicas adequadas que favoreçam e facilitem o ensino da língua. 
Passando brevemente pelas teorias behavioristas e inatistas, detém-se 
no paradigma interacionista, que passa a ser discutido com maior 
profundidade. Apresenta e avalia pormenorizadamente uma técnica de 
ensino tipicamente interacionista, o role play. 

Edição Impressa: 85-7391-017-8 | 136 p. | 2000 | R$ 20,00
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Espaçonaves Tripuladas: 
uma história da conquista do espaço
Cláudio Oliveira Egalon | Jorge Luiz Calife | 
Reginaldo Miranda Júnior 

Este livro é o resultado do encontro de três jovens brasileiros que 
sonhavam com o espaço: Jorge Luiz Calife, Cláudio Oliveira Egalon e 
Reginaldo Miranda Júnior. “É uma história da exploração espacial muito 
bem escrita e o leitor sentir-se-á estimulado a acompanhar esta saga da 
primeira à última página. É um livro que deverá ser um ótimo acréscimo à 
literatura espacial brasileira, levando o público para mais perto do esforço 
de exploração do cosmo que continua a mobilizar muitos países ao redor 
do mundo” (Homer Hickom). 

Edição Impressa: 85-7391-025-9 | 272 p. | 2000 | R$ 33,00

Filosofia Hermenêutica
Róbson Ramos dos Reis | Ronai Pires da Rocha 

Os textos contemplados nesta obra tratam sobre as bases para a 
formação de uma comunidade de pesquisa, valendo-se de conceitos 
e problemas filosóficos hermenêuticos. Em razão disso, os textos são 
dotados de uma temática e de uma histórica intencional, não apenas 
refletindo uma contingência da emergente comunidade filosófica nacional, 
mas, de alguma forma, acompanhando também a diversidade presente no 
seio da Hermenêutica Filosófica.

Edição Impressa: 85-7391-016-X | 176 p. | 2000 | R$ 21,00
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História do Município de 
Santa Maria: 1797/1933
3ª edição

João Belém

A obra de João Belém, publicada pela primeira vez em 1933, é fonte de 
inestimado valor, seja por representar uma marca na historiografia 
sul-rio-grandense, as histórias municipais, seja por oferecer cópias de 
documentos que constituem material de consulta de qualidade. Escrita 
nos anos de 1930, quando o Rio Grande do Sul alcançava o plano nacional 
com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, esta obra 
se insere em uma conjuntura de orgulho regional e busca da história local. 
O autor segue o modelo da produção das histórias municipais, da lenda à 
descrição geográfica, sempre com provas documentais, e do meio físico ao 
estudo do homem, e apresenta uma linha evolutiva de Santa Maria. 

Edição Impressa: 85-7391-021-6 | 310 p. | 2000 | R$ 40,00

A Interpretação do Sonho de Freud
Maria Luiza Furtado Kahl 

A obra realiza o balanço de um século de Psicanálise, desde as propostas 
iniciais de seu fundador, Sigmund Freud, até seus desenvolvimentos 
mais recentes. Entre estes, ocupa lugar de destaque o do psicanalista 
brasileiro MD Magno, intitulado Nova Psicanálise. O livro mostra que a 
Nova Psicanálise vem, efetivamente, situar-se ombro a ombro com os 
processos de reflexão sobre a ciência no mundo contemporâneo, se não 
às vezes, superando alguns processos no que indica uma possibilidade 
de repensar, de maneira profícua, para além dos fracassos anteriores, a 
possibilidade de se estatuir de outro modo o que seja ciência. 

Edição Impressa: 85-7391-024-0 | 224 p. | 2000 | R$ 29,00
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O Mercado da Cultura em 
Tempos (Pós) Modernos
Gisele Marchiori Nussbaumer 

Nesta obra, a autora analisa o estado da cultura na sociedade 
contemporânea perante sua crescente mercantilização e, 
consequentemente, diante do uso de estratégias de marketing 
no campo artístico e cultural. Tem como foco de análise o 
comportamento e as relações que se estabelecem entre os diversos 
atores sociais – artistas, patrocinadores, agentes, público e 
mídia – envolvidos na produção, viabilização, divulgação e consumo 
de bens e produtos que circulam no mercado da cultura. 

Edição Impressa: 85-7391-018-6 | 96 p. | 2000 | R$ 15,00

O Tempo e o Vento: 50 anos
Robson Pereira Gonçalves  (Org.) 
Coedição: Edusc 

Este livro surgiu como uma proposta de comemoração pelos 50 anos de O 
Tempo e o Vento, obra maior de Erico Verissimo, que fez a melhor síntese 
da identidade gaúcha e, ao mesmo tempo, popularizou em todo o Brasil, 
pela literatura, a história épica desse território meridional, plasmado 
nas guerras de fronteira e na opção de sua gente, tantas vezes reiterada, 
de manter-se brasileira. O toque final de refinamento foi um ‘golpe de 
sorte’: a descoberta de um original inédito de Erico, que se encontra 
cuidadosamente preservado na ‘Meca’ das bibliotecas brasileiras, o acervo 
de José Mindlin, que prontamente se juntou a esta empreitada e cedeu 
aqueles originais, escrevendo um posfácio de fé no ofício do escritor e um 
testemunho da amizade a Erico Verissimo. 

Edição Impressa: 85-7460-016-4 | 320 p. | 2000 | R$ 44,00
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“Psychopathia Sexualis”
MD Magno 

Fiel ao pansexualismo freudiano e à consequente afirmação de que o 
paradigma da psicanálise é sexual, trata de nossa afetação primordial 
pela sexualidade. O título é uma retomada daquele da obra de Richard 
von Krafft-Ebing (1840-1902), um dos fundadores da Sexologia, publicada 
em 1886 e tornada paradigma das concepções sobre a sexualidade 
ocidental. O livro desenvolve quatro vias régias para uma aproximação 
da experiência sexual fundamental: a do Misticismo, a do Erotismo, a da 
Matança e a da Guerra e da Arte.

Edição Impressa: 85-7391-026-7 | 456 p. | 2000 | R$ 49,00

Terra Gaúcha: cenas da 
vida rio-grandense
Roque Callage

Vigoroso painel da terra e do homem sul-rio-grandense no início do 
século XX, Terra Gaúcha firmou seu autor como um dos grandes nomes 
do regionalismo sulino. Com fidelidade e notável apuro de frase, esta 
pequena obra-prima alia cenas e personagens tradicionais do interior 
gaúcho, não faltando a morte de um soldado nas escaramuças do pampa, 
o trabalho dos saladeiros, uma bailanta em pulperia de campanha, uma 
carreira de cavalos, a marcação de gado, a vil atividade dos urubus, a 
tragédia da seca, a dura vida de carreteiro, a triste vida de um gaiteiro 
cego, o ocaso das diligências e a decadência da estância patriarcal. 

Edição Impressa: 85-7391-020-8 | 92 p. | 2000 | R$ 16,00
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Oásis
Alarico Ribeiro

Reedição do livro de poemas Oásis, do jornalista Alarico Ribeiro, poeta 
que representou, no Rio Grande do Sul, a melhor tendência da poesia 
parnasiana brasileira. Oásis é um livro composto por 46 poemas, 
transitando do verso de tendência política ao de inspiração filosófica, da 
poesia localista à de preocupação social. Registra o estágio da poesia 
rio-grandense, ao final do século passado, em um estado que saía de uma 
guerra civil e procurava ganhar expressão junto a seus pares nacionais. 

Edição Impressa: 85-7391-003-8 | 158 p. | 1997 | R$ 13,00

Sentimentos de Outono: 
sobre universidade e educação
Ronai Pires da Rocha

Os textos reunidos neste volume foram escritos como explorações 
de caminhos entre duas tendências bem marcadas: a da resistência 
e a do conformismo na avaliação da universidade e da cena 
educacional brasileira. Sentimentos de Outono pode parecer um 
título inadequado para um livro sobre universidade e educação. 
Mas como fazer vista grossa para o fato de que há um desconforto 
generalizado com os rumos da educação pública (e com sua defesa)? 
Em meados dos anos 1980, começava uma etapa de resistência e 
defesa da educação, marcada por greves: “Era um tempo de inverno 
com sonhos de primavera. Acordamos em um cinza de outono.”

Edição Impressa: 156 p. | 1997 | R$ 13,00
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Sob o Signo da Incerteza: 
o ceticismo em Montaigne, 
Cervantes e Machado de Assis
Eunice Piazza Gai 

A aproximação entre literatura e ceticismo é possível a partir da obra 
de alguns autores considerados clássicos pela cultura ocidental. 
Pertencem a esse conjunto Luciano de Samósata, Rabelais, Molière, 
Shakespeare, Cervantes, Sterne e Machado de Assis, entre os mais 
importantes. Montaigne retoma os pressupostos do ceticismo antigo, 
conforme apresentados por Sexto Empírico e outros, e o renova na 
medida em que lhe acrescenta uma face nova: a construção de si 
mesmo, por meio da observação dos movimentos de sua própria alma. 
Em toda a sua obra ficcional, conservando sempre a mesma atitude 
mental diante dos fatos da vida, evitando conferir-lhes um caráter 
definitivo, o escritor mantém-se, invariavelmente, na posição de 
analista. Todos esses textos são construídos sob o signo da incerteza. 

Edição Impressa: 85-7391-006-2 | 224 p. | 1997 | R$ 26,00

A Palavra Mascarada: sobre a alegoria
Maria Zenilda Grawunder

Ou isto ou aquilo, parafraseando Cecília Meireles, diz o intérprete 
de uma obra de arte pictórica, literária ou tridimensional quando se 
defronta com a possibilidade de mais de uma ‘leitura’ na proposta de 
um artista. Que arte é essa que provoca mais de uma interpretação, 
de acordo com as vivências culturais de cada indivíduo, dispondo-o 
à descoberta simultânea do que o artista, ao mesmo tempo, oculta e 
desvela? Entrelaçando a história do pensamento filosófico e artístico, 
este livro trata de questões das fronteiras conceituais ligadas à 
maior ou menor valorização e utilização das alegorias artísticas e do 
modo alegórico de ver o mundo, da Antiguidade à Modernidade. 

Edição Impressa: 184 p. | 1996 | R$ 20,00
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Ficção Brasileira: 
paródia, história e labirintos
Lígia Militz da Costa

Andam juntos, hoje, na recepção do que seduz esteticamente, a produção 
literária e a não literária, a teoria da literatura e o discurso crítico. Daí 
a reunião, neste livro, de textos de diferentes temporalidades, a partir 
de alguns traços que lhes são pertinentes: o procedimento paródico, a 
relação com a referencialidade histórica e as configurações labirínticas 
da pós-modernidade. As tonalidades e as perspectivas de abordagem 
de nove textos exemplares traduzem, além da fragmentação estimulada 
pela nossa contextualidade de foros pós-modernos, a amplitude e 
a ambivalência do próprio exercício da crítica contemporânea. 

Edição Impressa: 118 p. | 1995 | R$ 16,00

Gênese do Democratismo 
Luso-Brasileiro
Selvino Malfatti 

As marchas e contramarchas da Revolução de 1820, em Portugal, as 
correntes políticas dominantes da época – Absolutismo, Liberalismo 
e Democratismo –, o comportamento nas Cortes de 22, no Miguelismo 
e no Setembrismo, a origem e a ascensão do Democratismo e suas 
diferenças com o Liberalismo são aspectos históricos relatados neste 
livro de forma palpitante e esclarecedora. Uma questão, no entanto, 
permanece para julgamento dos leitores: quais os pontos de contato entre 
o Democratismo e o Populismo contemporâneo e como se manifestam 
no cenário internacional, sobretudo na América Latina e no Brasil? O 
objetivo desta obra é o estudo da gênese do democratismo na cultura 
luso-brasileira, que ocorreu na primeira metade do século XIX, em Portugal. 

Edição Impressa: 144 p. | 1995 | R$ 16,00
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J. F. de Assis Brasil: interpretações
Artheniza Weinmann Rocha | José Newton Cardoso Marchiori | 
Luiz Gonzaga Binato de Almeida

A rigor, a obra não tem as características clássicas de uma biografia; 
no entanto, nela se pode acompanhar, passo a passo, desde a 
infância, detalhadamente e com precisão cronológica, não só a 
formação e as realizações do cidadão identificado com o seu tempo 
e com o futuro, que pregou a necessidade de organização e de 
progresso para o Rio Grande do Sul e para o país, como também 
uma análise do movimentado contexto histórico que o estadista 
J. F. de Assis Brasil influenciou com a força de suas ideias. 

Edição Impressa:  132 p. | 1995 | R$ 20,00
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Para adquirir livros da Editora UFSM, acesse o nosso site
no endereço eletrônico www.editoraufsm.com.br,

vá até o link Minha conta e cadastre-se.
Após, adicione o livro de sua escolha ao carrinho de compras,

siga o processo de verificação de orçamento com frete,
opte pela forma de pagamento Cartão de crédito,

Boleto ou Depósito Bancário e finalize seu pedido (envio).
As entregas são realizadas mediante a confirmação

do pagamento do frete e do produto. O valor
do frete está relacionado às dimensões e ao

peso do produto, à distância do local de entrega
da encomenda e à forma de entrega.

Importante: O prazo de envio de sua encomenda
na loja se inicia a partir da confirmação de

pagamento pela instituição financeira e/ou pelo
recebimento do comprovante de pagamento

através do nosso e-mail editufsm@gmail.com.
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Como adquirir nossos 
livros digitais (e-books)

na plataforma da
FGV Editora 

Para adquirir livros digitais (e-books) da Editora UFSM na FGV Editora, busque 
o título que deseja em nosso site, em Versão Digital clique em Comprar - 

será direcionado ao nosso parceiro de vendas de livros digitais - ou acesse 
diretamente o site do nosso parceiro de vendas de livros digitais no endereço 

eletrônico editora.fgv.br/ufsm, vá até o link Login e cadastre-se. 

Após, adicione o livro digital de sua escolha ao carrinho de compras. 

O pagamento pode ser feito via boleto bancário ou 
cartão de crédito (bandeiras VISA, MasterCard ou Diners Club).

Após, finalize seu pedido (envio)

Após a transação ser aprovada pela operadora do cartão de crédito, o link de acesso 
ao e-book será encaminhado automaticamente para o e-mail registrado no site.

Em pagamentos feitos com boleto bancário, o link será enviado tão logo o 
sistema receba a informação de pagamento de forma automática, através 
do retorno bancário. Com essa quitação, o link de acesso ao e-book será 

encaminhado automaticamente para o e-mail registrado no site. 

Informações adicionais:
O link de download do seu e-book também ficará disponível 

na aba ‘Meus pedidos’ em editora.fgv.br.

Seu e-book poderá ser adicionado à biblioteca do 
Adobe Digital Editions ou lido em outro aplicativo de leitura.

O compartilhamento do seu e-book poderá ser feito em até 
5 dispositivos, desde que estejam atrelados ao mesmo Adobe ID.
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Como acessar os 
nossos e-books

Para receber com sucesso os e-books da Editora UFSM,
siga atentamente as instruções abaixo.

Primeiramente é necessário instalar o programa Adobe Digital 
Editions e registrar a Adobe ID*. Caso não possua a Adobe ID, 

acesse https://accounts.adobe.com/ para criar a sua conta.

Esse programa e registro são obrigatórios, pois todos os 
e-books comercializados pela Editora UFSM são protegidos 

com o DRM da Adobe, que preserva os direitos autorais.

A Adobe ID é sua identificação na Adobe e nada mais é que 
seu e-mail e uma senha registrados para esse fim. Os dados 

do ‘fornecedor do e-book’ são os mesmos da Adobe ID.

Se tiver alguma dúvida com relação à habilitação, senha ou registros 
diversos de Adobe IDs, entre em contato conosco, que lhe enviaremos 

um link com acesso à página da Adobe. Lá você encontrará um guia 
passo a passo com a resolução dos problemas mais comuns.

Caso a identificação da Adobe ID não seja feita no momento 
do primeiro download, seu e-book ficará disponível apenas no 
computador onde ele foi efetuado, não havendo possibilidade 

de compartilhamento com outros dispositivos.

Usuários Kindle, Kobo, Lev e Windows Phone: Os e-books da Editora 
UFSM não são compatíveis com esses dispositivos.

Usuários Linux: Os e-books da Editora UFSM não 
são compatíveis com esse sistema.
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Como baixar

Em seu computador:
Efetue o download do programa Adobe Digital Editions, através do link: 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Escolha a versão adequada à sua plataforma – Windows ou Macintosh.
Após aceitar os termos e condições do programa, siga o passo a passo 

de instalação, avançando as etapas até que ele seja instalado.

* Lembre-se de registrar sua Adobe ID. Apenas com essa informação 
seu e-book poderá ser compartilhado com outros dispositivos.

Clique no link do e-book encaminhado para o e-mail registrado no site 
de nosso parceiro, no momento da sua compra, e opte por ABRIR 

(não ‘Salvar’) este arquivo escolhendo o 
programa Adobe Digital Editions.

Pronto! Seu e-book já pode ser lido.

Sua leitura pode ser feita através do próprio programa Adobe Digital 
Editions ou por meio de aplicativos de leitura, como o Blue Fire Reader.

Após o download concluído, seu e-book ficará salvo na pasta 
My Digital Editions, criada automaticamente em seu computador 

nesse processo. Dessa forma, lembre-se de efetuar um 
backup dessa pasta caso haja necessidade de formatação do 
computador. Esse procedimento é extremamente importante 

e necessário para garantir a posse do seu e-book.

Em seu tablet:

Atualmente, a forma mais fácil de receber o e-book adquirido no 
site de nosso parceiro, a Editora FGV, diretamente em seu tablet 

(inclusive iPad), é usando o aplicativo de leitura Blue Fire Reader.

Com o Blue Fire Reader instalado, acesse a conta de e-mail 
registrado no site de nosso parceiro no momento de sua 

compra e toque no link do e-book encaminhado para o e-mail 
e opte por abrir o arquivo através desse aplicativo.

Pronto! Seu e-book já pode ser lido.

Lembramos que o registro com a Adobe ID também será necessário
para receber o e-book com sucesso através desse app.

Fonte: Texto adaptado das páginas: <http://editora.fgv.br/
como-comprar>; <http://editora.fgv.br/ebooks_2>.
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Nossos e-books em 
outras plataformas

Sabemos que são muitas as vantagens em adquirir um li-
vro em formato digital, como o fácil acesso ao conteú-
do, o custo-benefício e a facilidade em transportá-lo. 

Desde 2014 a Editora UFSM publica suas obras em versão digital. 
A equipe da Editora UFSM empenha-se em produzir e-books que 

sejam de qualidade e que promovam o conhecimento produzi-
do na Universidade e na comunidade para ainda mais longe. 

Com o intuito de facilitar o acesso ao conteúdo publicado e atingir 
o maior número de leitores no Brasil e no mundo, a Editora UFSM 

apostou também na parceria com importantes distribuidores de livros 
digitais. Desse modo, os e-books da Editora UFSM podem ainda ser 

adquiridos pela FGV Editora, bem como em outras lojas virtuais:
Amazon, Apple, Google, Kobo, Saraiva, Cultura, Wook, entre outras.
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Nordeste

LIVRARIA EDUFRN
Endereço: Campus Universitário S/N. 
Bairro Lagoa Nova – CEP: 59072-970 
Natal – RN 
Telefone: (84) 3215-3261

PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: Praça de Casa Forte, 426 –  
Bairro Casa Forte – CEP: 50061-420 
Recife – PE 
Telefone: (81) 3241-6985  
E-mail: pontualdistribuidora@live.com

Centro-Oeste

ADEPTUS
Endereço: Rua General Neves, 177 
Bairro Duque de Caxias – CEP: 78043-256 
Cuiabá – MT 
Telefone: (65) 3627-6666 
E-mail: adeptus@bol.com.br

Sudeste

ACD LIVROS DIGITAIS LTDA
Endereço:  Av. José Maria de Faria, 470 
Complemento: SL 110 
Bairro Lapa de Baixo – CEP: 05038-190 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 2102-9825 
E-mail: nfedigital@acaiaca.com.br

ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA
Endereço: Rua Clóvis Amaral, 300A 
Bairro Liberdade 
CEP: 35502-638 
Divinópolis – MG 
Telefone: (37) 3215-9246  
E-mail: adriano@livrariamais.com.br

ATLANTIS LIVROS LTDA
Endereço: Rua Joaquim Guarani, 322 
Bairro Jardim das Acácias  
CEP: 04707-061 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 5183-5377 | (11) 5183-8205 
E-mail: atlantis@8415.com.br

Distribuidores

Os livros da Editora UFSM encontram-se distribuídos 
em parceiros de quatro regiões do Brasil, concentrados 

na sua maior parte nas regiões Sul e Sudeste. 
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BOOKPARTNERS DISTRIBUIDORA
Endereço: Rua Vitor Ângelo Fortunato, 439 
Bairro Jardim Alvorada – CEP: 06612-800 
Jandira – SP 
Telefone: (11) 4772-0000 | (11) 4772-0024 
Site: www.bookpartners.com.br

CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Endereço: Rua Prof. Rocca Dordal, 12 
Bairro Vila Pompeia – CEP 05026-030 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 2776-7658 
E-mail: compras2@corujet.com.br 
Site: www.corujet.com.br

DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA
Endereço: Rua Dr Augusto Miranda, 1322 
Bairro Vila Pompeia – CEP: 05026-001 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3729-3550 
E-mail: compras@deolhonolivro.com 
Site: www.deolhonolivro.com

DISTRIBUIDORA LOYOLA DE LIVROS LTDA
Endereço:  Rua Lopes Coutinho, 74 
Bairro Belenzinho – CEP: 03054-010 
São Paulo – SP 
E-mail: compras02@distribuidoraloyola.com.br

EDITORA DA UFSCAR
Endereço: Rodovia Washington Luis, 235 – Km 235 
Setor de Eventos – CEP: 13565-905 
São Carlos – SP 
Telefone: (16) 3351-9622 
E-mail: eventos-edufscar@ufscar.br

ÊXITO DISTRIBUIDORA
Endereço: Rua Conselheiro Ramalho,713-71 
Bairro Bela Vista – CEP: 01325-001 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3101-6701 | (11) 3101-5816 
Site: www.exitolivros.com.br

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV
Endereço: Rua Jornalista Orlando Dantas, 44 
Bairro Botafogo – CEP: 22231-010 
Rio de Janeiro – RJ 
Telefone: (21) 3799-4426 | (21) 3799-4427 | (21) 3799-4428 
E-mail: marcelo.pontes@fgv.br 
Site: www.portal.fgv.br

FUNEP
Endereço: Via de acesso Prof. Paulo Donato Castellane, 
S/N.Bairro Rural – CEP: 14884-900 
Jaboticabal – SP 
Telefone: (16) 3209-1300 | (16) 3209-7100 
Site: www.funep.org.br/index_livraria.php

GD DISTRIBUIDORA
Endereço: Avenida Clara Nunes, 25 
Complemento: Loja B 
Bairro Renascença – CEP: 31130-680 
Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 3421-9693 | (31) 3423-1736 
E-mail: comprasgddistribuidora@gmail.com 
Site: www.gdlivros.com.br

IMPRENSA OFICIAL
Endereço: Rua XV De Novembro, 318 
Bairro Centro – CEP: 01013-000 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3105-6781 | (11) 3101-6473 | (11) 2799-9673

INOVAÇÃO
Endereço: Rua Conselheiro Ramalho, 719 
Bairro Bela Vista – CEP: 01325-001 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3262-1380 
Site: www.inovacaodistribuidora.com.br/site

JULIANI COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI
Endereço: Rua Alice Alem Saadi, 855 
Bairro Nova Ribeirânia – CEP:  14056-570 
Ribeirao Preto – SP 
Telefone: (16) 3975-6409 
E-mail: compras02@julianilivros.com.br

LIVRARIA DA FÍSICA
Endereço: Rua Enéas Luis Carlos Barbanti, 193 
Bairro Freguesia do Ó 
CEP: 02911-000 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3936-3413 | (11) 3459-4323 
Site: www.livrariadafisica.com.br

LIVRARIA DA UNESP
Endereço: Praça da Sé, 10  
Bairro Centro – CEP: 01001-900 
São Paulo – SP  
Telefone: (11) 6604-5816 
E-mail: fabio.igaki@editora.unesp.br
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LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANTA LTDA
Endereço: Av. Afonso Pena, 952 – conj 311/313 
Bairro Centro – CEP: 30130-003 
Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 3347-7861 
Site: www.mentesana.com.br

LIVRARIA INTERCIENCIA
Endereço: Rua Hermengarda, 560 
Bairro Meier – CEP: 20710-010 
Rio de Janeiro – RJ 
Telefone: (21) 2242-9095 | (21) 3242-7787 
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