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Biblioteca campus Narciso
ARTIGO DE PERIÓDICO
"WE are the world" - or are we?: the United States
conflicting views on the use of international law and
foreign legal decisions . Human Rights Brief,
Washington, v.12, n.3 , p.5-8, maio 2005.

t. ex.: 1

(A) crítica recepção das teses alexyanas: o locus da
discricionariedade judicial em terrae brasilis .
Direitos Fundamentais & Justiça: revista do
Programa de Pós-Graduação, Mestrado e D Porto
Alegre, v.7, n.25 , p.87-114, dez. 2013.

t. ex.: 1

A (DES)PROPORCIONALIDADE da
progressividade do imposto de renda da pessoa física
no sistema brasileiro. Direito Tributário Atual,
São Paulo, v.28 , p.188-205, dez. 2012.

t. ex.: 1

A (IM)PENHORABILIDADE do bem único do
fiador e o direito fundamental à moradia sob a
perspectiva da análise econômica do direito.
Revista de Direitos e Garantias Fundamentais,
Vitória, n.9 , p.165-196, jun. 2011.

t. ex.: 1

A ADESÃO da União Européia à Convenção
Européia dos Direitos Humanos: rumo a uma quarta
camada de proteção dos direitos humanos . Direitos
Fundamentais & Justiça: revista do Programa de
Pós-Graduação, Mestrado e D Porto Alegre, v.7,
n.24 , p.113-133, set. 2013.

t. ex.: 1

A AMPLIAÇÃO da troca de informações nos
acordos internacionais para evitar a dupla tributação
da renda: entre o combate à evasão fiscal e a
proteção dos direitos do contribuinte. Direito
Tributário Atual, São Paulo, v.31 , p.117-145, jun.
2014.

t. ex.: 1

A APLICAÇÃO da teoria da causa madura no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Direito
Público, São Paulo, v.8, n.41 , p.63-77, out. 2011.

t. ex.: 1

A ASCENSÃO do judiciário e a tensão institucional:
judicialização, ativismo e a reação do poder
legislativo (PEC 33/2011). Direito Público, São
Paulo, v.9, n.50 , p.96-110, abr. 2013.

t. ex.: 1

Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas

A ATUALIZAÇÃO do sentido da norma sem a
alteração de seu texto: uma análise na perspectiva
da teoria do fato jurídico de Pontes de Miranda.
Direito Público, São Paulo, v.87, n.39 , p.7-17, jun.
2011.

t. ex.: 1

A CALL to arms: A gender sensitive approach to
the plight of female child soldiers in international law
. Human Rights Brief, Washington, v.15, n.2 ,
p.23-27, dez. 2007/fev. 2008.

t. ex.: 1

A COBRANÇA de tarifas administrativas em
contratos de concessão de crédito. Revista
Luso-Brasileira de Direito do Consumo, Curitiba,
v.4, n.13 , p.59-65, mar. 2014.

t. ex.: 1

A COMPENSAÇÃO no direito tributário. Direito
& Paz, Americana, v.10, n.18 , p.363-372, jun.
2008.

t. ex.: 1

A CONSIDERAÇÃO dos interesses do consumidor e
o direito da concorrência. Revista de Direito do
Consumidor, São Paulo, n.35 , p.39-59, set. 2000.

t. ex.: 1

A CONSTITUCIONALIDADE da restrição imposta
pelo artigo 20, § 3º, da lei n. 8.742/1993 para o gozo
do benefício de prestação continuada frente ao
disposto no artigo 203, inciso V, da Constoituição
Federal. Direito Público, São Paulo, v.5, n.18 ,
p.93-110, dez. 2007.

t. ex.: 1

A CONSTITUIÇÃO dos Estados Unidos, separação
de poderes e poder regulamentador. Direito
Público, São Paulo, v.10, n.56 , p.70-96, abr. 2014.

t. ex.: 1

A CORRUPÇÃO, o desenvolvimento social e a
dignidade da pessoa humana. Direito & Paz,
Americana, v.10, n.18 , p.81-124, jun. 2008.

t. ex.: 1

A CORTE warren e a desegregação racial nos
Estados Unidos da América. Direito Público, São
Paulo, v.8, n.37 , p.24-34, fev. 2011.

t. ex.: 1

A CRISE da jurisdição e a mediação como
instrumento alternativo de revolução dos conflitos.
Direito & Paz, Americana, v.13, n.24 , p.173-187,
jun. 2011.

t. ex.: 1

1

A DEDUTIBILIDADE das despesas com juros
pagos em decorrência de empréstimo contraídos por
empresas holdings para aquisição de investimentos:
tratamentos antes e depois da incorporação da
empresa holdings na investida. Direito Tributário
Atual, São Paulo, v.31 , p.33-44, jun. 2014.

t. ex.: 1

A DEMOCRACIA como direito social, o coto
vedado e a tutela da participação efetiva no processo
democrático. Direito Público, São Paulo, v.8, n.46
, p.117-140, ago. 2012.

t. ex.: 1

A DEVELOPING trend: laws and policies on
internal displacement . Human Rights Brief,
Washington, v.14, n.1 , p.7-12, nov. 2006.

t. ex.: 1

A DISPONIBILIDADE da renda em face da dupla
tributação decorrente do conflito entre as regras
brasileiras de preços de transferência e de
rendimentos auferidos no exterior. Direito
Tributário Atual, São Paulo, v.27 , p.174-196, jun.
2012.

t. ex.: 1

A DISTINÇÃO do justo e do bom no pensamento de
Rawls: entre Kant e Hegel . Direito & Paz,
Americana, v.9, n.17 , p.55-82, dez. 2007.

t. ex.: 1

A EDUCAÇÃO ambiental como meio para a
concretização do desenvolvimento sustentável.
Direito Público, São Paulo, v.5, n.17 , p.128-140,
set. 2007.

t. ex.: 1

A EFICÁCIA da capacidade contributiva e a justiça
social. Direito & Paz, Americana, v.12, n.22 ,
p.137-158, jun. 2010.

t. ex.: 1

A EMPRESA e o Código de Defesa do Consumidor:
restrições de ordem pública à liberdade de produzir,
ofertar e contratar. Direito & Paz, Americana, v.4,
n.6 , p.145-166, jun. 2002.

t. ex.: 1

A ESCOLA como canal de mídia e de consumo.
Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo,
Curitiba, v.4, n.14 , p.185-236, jun. 2014.

t. ex.: 1

A ESTABILIDADE provisória acidentária. Direito
& Paz, Americana, v.4, n.6 , p.173-189, jun. 2002.

t. ex.: 1

A ÉTICA através dos tempos. Direito & Paz,
Americana, v.10, n.18 , p.127-142, jun. 2008.

t. ex.: 1

A EXECUÇÃO das decisões na jurisdição
constitucional. Direito Público, São Paulo, v.9,
n.51 , p.9-17, jun. 2013.

t. ex.: 1

A FASE preliminar dos juizados especiais criminais.
Direito & Paz,Americana, v.4, n.7 , p.229-248,
dez. 2002.

t. ex.: 1

A FERRAMENTA da rastreabilidade à serviço da
segurança alimentar. Revista de Direito do
Consumidor, São Paulo, n.92 , p.77-104, abr. 2014.

t. ex.: 1
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A FILOSOFIA comunicacional e sua aplicabilidade
prática: as contribuições da teoria comunicacional
no exame das presunções no direito. Direito
Público, São Paulo, v.8, n.40 , p.204-216, ago.
2011.

t. ex.: 1

A FINALIDADE e justificativa do direito, a questão
da Justiça e da legitimidade do direito. Direito &
Paz, Americana, v.10, n.19 , p.321-332, dez. 2008.

t. ex.: 1

A FUNDAMENTAÇÃO aberta da ética do discurso.
Direito & Paz,Americana, v.9, n.16 , p.13-34, jun.
2007.

t. ex.: 1

A GLOBAL court?: U.S objections to the
international criminal court and obstacles to
ratification . Human Rights Brief, Washington,
v.8, n.1 , p.15-16, nov. 2000.

t. ex.: 1

A GLOBALIZAÇÃO da questão ecológica e novas
exigências da questão prática. Direito & Paz,
Americana, v.10, n.18 , p.13-57, jun. 2008.

t. ex.: 1

A GUERRA dos portos e a estabilidade da federação
brasileira. Direito Tributário Atual, São Paulo,
n.30 , p.117-133, dez. 2013.

t. ex.: 1

A IMPORTÂNCIA da transparência nos
investimentos em sociedade de quota de
responsabilidade limitada (ltda) para o resultado da
equivalência patrimonial. RBC: Revista Brasileira
de Contabilidade, Brasília, v.37, n.169 , p.55-65,
fev. 2008.

t. ex.: 1

A IMPORTÂNCIA do "propósito negocial" no
planejamento tributário: análise à luz dos recentes
julgamentos do Carf sobre amortização fiscal de
ágio. Direito Tributário Atual, São Paulo, v.29 ,
p.277-292, jun. 2013.

t. ex.: 1

A IMPORTÂNCIA do contador nas prefeituras
municipais após a implantação da lei de
responsabilidade fiscal. RBC: Revista Brasileira de
Contabilidade, Brasília, v.32, n.144 , p.67-77, dez.
2003.

t. ex.: 1

A INADMISSIBILIDADE das provas ilícitas no
processo à luz do sistema de nulidades e da
atipicidade constitucional. Direito & Paz,
Americana, v.4, n.6 , p.101-108, jun. 2002.

t. ex.: 1

A INAPLICABILIDADE da anistia trazida pela lei
9.639/98. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, São Paulo, v.7, n.27 , p.205-210, set.
1999.

t. ex.: 1

A INCONSTITUCIONALIDADE da
descriminalização da maconha na República
Federativa do Brasil. Direito Público, São Paulo,
v.9, n.51 , p.89-107, jun. 2013.

t. ex.: 1

2

A INCONSTITUCIONALIDADE de pertinência
temática para os legitimados especiais do controle
abstrato de normas. Direito Público, São Paulo,
v.9, n.48 , p.106-114, dez. 2012.

t. ex.: 1

A INFLUÊNCIA das ciências na reviravolta
linguístico-pragmática da hermenêutica jurídica.
Direito Público, São Paulo, v.87, n.39 , p.19-28,
jun. 2011.

t. ex.: 1

A INFLUÊNCIA internacional na construção do
direito de acesso à informação no Brasil. Direito
Público, São Paulo, v.9, n.48 , p.9-27, dez. 2012.

t. ex.: 1

A JURISDIÇÃO constitucional
neoconstitucionalista: as CPI´s no STF . Direito &
Paz, Americana, v.11, n.20 , p.209-238, jun. 2009.

t. ex.: 1

A JUSTIÇA de transição e a reparação de danos no
Brasil: a necessidade de consideração dos danos
morais na fixação do quantum indenizatório.
Revista de Direitos e Garantias Fundamentais,
Vitória, n.5 , p.121-150, jun. 2009.

t. ex.: 1

A JUSTIÇA social, instrumento de realização dos
direitos fundamentais, é uma questão de
(re)distribuição ou reconhecimento?. Revista de
Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n.13 ,
p.13-29, jun. 2013.

t. ex.: 1

A JUSTIÇA substancialista e o direito natural.
Direito & Paz, Americana, v.13, n.25 , p.37-70,
dez. 2011.

t. ex.: 1

A LEI do Juizado Especial Criminal e sua inserção
sob o aspecto ambiental. Direito & Paz,
Americana, v.10, n.19 , p.11-33, dez. 2008.

t. ex.: 1

A LÓGICA na investigação criminal. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v.7,
n.27 , p.288-294, set. 1999.

t. ex.: 1

A NÃO incidência do ICMS e do ISS no
fornecimento de materias, máquinas e equipamentos
no âmbito de contratos de empreitada global, EPC ou
turnkey. Direito Tributário Atual, São Paulo,
v.29 , p.264-276, jun. 2013.

t. ex.: 1

A NECESSIDADE de instauração de processo
administrativo específico para a atribuição de
responsabilidade dos sócios e administradores nos
termos do artigo 135, III, do CTN, à luz dos
princípios do direito ao contraditório e à ampla
defesa. Direito Tributário Atual, São Paulo, v.27
, p.506-520, jun. 2012.

t. ex.: 1

A NEW emergency law model for Egypt. Human
Rights Brief, Washington, v.19, n.3 , p.10-16, maio
2012.

t. ex.: 1

A NORMATIVIDADE do direito ao
desenvolvimento: elementos para a exigibilidade
judicial. Direito Público, São Paulo, v.8, n.41 ,
p.24-41, out. 2011.

t. ex.: 1

Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas

A OBJEÇÃO de consciência ao serviço militar como
forma de desobediência civil frente às obrigações e
políticas militaristas: o caso do movimento de
objeção de consciência na Espanha. Revista de
Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n.11 ,
p.301-324, jun. 2012.

t. ex.: 1

A PARTICIPAÇÃO da sociedade civil na
interpretação da norma constitucional e a
concretização do Estado e bem-estar social. Direito
Público, São Paulo, v.9, n.47 , p.9-18, out. 2012.

t. ex.: 1

A PARTICIPAÇÃO do contribuinte na
regulamentação tributária e o caso FAP. Direito
Tributário Atual, São Paulo, v.31 , p.9-32, jun.
2014.

t. ex.: 1

A PENA privativa de liberdade: instrumento hábil
para a recuperação do delinquente. Direito & Paz,
Americana, v.1, n.1 , p.35-57, dez. 1999.

t. ex.: 1

A PENHORA eletrônica nas execuções fiscais à luz
da teoria dos direitos fundamentais. Direito
Tributário Atual, São Paulo, v.28 , p.7-23, dez.
2012.

t. ex.: 1

A PERSPECTIVA pós-moderna da definição do
direito. Direito & Paz, Americana, v.10, n.18 ,
p.227-263, jun. 2008.

t. ex.: 1

A POLUIÇÃO atmosférica e sua tutela jurisdicional.
Direito & Paz,Americana, v.3, n.4 , p.79-100, jun.
2001.

t. ex.: 1

A POLUIÇÃO sonora nas grandes metrópoles:
legislação e sua aplicabilidade. Direito & Paz,
Americana, v.4, n.6 , p.119-131, jun. 2002.

t. ex.: 1

A POSSIBILIDADE de aplicação da teoria do
punitive damages nas ações civis pública: uma
abordagem do artigo 13 da lei nº 7.347/1985.
Direito Público, São Paulo, v.7, n.34 , p.79-95, ago.
2010.

t. ex.: 1

A PROIBIÇÃO dos consumos mínimos nos serviços
públicos essenciais. Revista Luso-Brasileira de
Direito do Consumo, Curitiba, v.3, n.12 ,
p.161-176, dez. 2013.

t. ex.: 1

A PROTEÇÃO ao trabalhador diante da globalização
e flexibilização. Direito & Paz, Americana, v.4,
n.6 , p.209-216, jun. 2002.

t. ex.: 1

A PROTEÇÃO aos direitos sociais trabalhistas na
constituição da república de 1988 e a proibição de
retrocesso social. Direito & Paz, Americana, v.13,
n.24 , p.107-144, jun. 2011.

t. ex.: 1

A PROTEÇÃO jurídica das crianças e dos
adolescentes. Direito Público, São Paulo, v.11,
n.58 , p.83-101, ago. 2014.

t. ex.: 1
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A PUBLICIDADE de produtos e serviços no Código
de Defesa do Consumidor. Direito & Paz,
Americana, v.3, n.5 , p.43-59, dez. 2001.

t. ex.: 1

A QUALIFICAÇÃO dos rendimentos provenientes
de instrumentos financeiros híbridos nos acordos
internacionais de bitributação. Direito Tributário
Atual, São Paulo, n.30 , p.374-301, dez. 2013.

t. ex.: 1

t. ex.: 1

A TRIBUTAÇÃO de músicas e vídeos
comercializados na internet e entregues via download
e streaming. Direito Tributário Atual, São Paulo,
v.27 , p.440-454, jun. 2012.

t. ex.: 1

A REDUÇÃO da maioridade penal no Brasil entre
outras histórias. Revista de Direitos e Garantias
Fundamentais, Vitória, n.11 , p.325-358, jun. 2012.

t. ex.: 1

A TRIBUTAÇÃO de serviços na fonte e as
convenções modelo: renascimento dos ideais do
artigo 14 OCDE. Direito Tributário Atual, São
Paulo, v.27 , p.33-54, jun. 2012.

t. ex.: 1

A REESTRUTURAÇÃO do sistema brasileiro de
defesa da concorrência e o PL nº 3.937/2004.
Direito Público, São Paulo, v.5, n.24 , p.160-173,
dez. 2008.

t. ex.: 1

A TRIBUTAÇÃO do não residente pelo imposto de
renda no Brasil e os rendimentos provenientes de
imóvel situado no exterior. Direito Tributário
Atual, São Paulo, v.27 , p.305-329, jun. 2012.

t. ex.: 1

A REGRA brasileira de transparência fiscal sob a
perspectiva da undução econômica. Direito
Tributário Atual, São Paulo, v.29 , p.293-305, jun.
2013.

t. ex.: 1

A TUTELA administrativa do consumidor de
serviços públicos essenciais: experiências do
programa de proteção e defesa do consumidor do
Estado do Rio Grande do Sul. Revista
Luso-Brasileira de Direito do Consumo, Curitiba,
v.3, n.12 , p.111-134, dez. 2013.

A RELATIVIDADE da supremacia do interesse
público: um estudo comparado. Direito Público,
São Paulo, v.8, n.43 , p.195-230, fev. 2012.

t. ex.: 1

A TUTELA e a família substituta estrangeira.
Direito & Paz, Americana, v.4, n.7 , p.123-128,
dez. 2002.

t. ex.: 1

A RESPONSABILIDADE civil da administração
pública frente aos contratos de trabalho em face da
concessão de serviços e obras públicas. Direito &
Paz, Americana, v.4, n.6 , p.51-75, jun. 2002.

t. ex.: 1

A TUTELA interdital na reforma do processo civil
brasileiro. Direito & Paz, Americana, v.3, n.5 ,
p.173-183, dez. 2001.

t. ex.: 1

A RESPONSABILIDADE do produtor por defeitos
originários do âmbito de atividade de comerciante.
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo,
n.89 , p.109-139, out. 2013.

A UTILIZAÇÃO da informação contábil na tomada
de decisões em empresas de pequeno porte: um
estudo exploratório nas indústrias metalúrgicas com
contabilidade terceirizada no Município de Cláudio MG. RBC: Revista Brasileira de Contabilidade,
Brasília, v.37, n.171 , p.57-67, jun. 2008.

t. ex.: 1

t. ex.: 1

A RETENÇÃO na fonte na importação de serviços
técnicos: questão não resolvidas no caso Copesul.
Direito Tributário Atual, São Paulo, v.28 ,
p.295-315, dez. 2012.

t. ex.: 1

A VIOLÊNCIA no âmbito da publicidade voltada ao
público infantil. Revista Luso-Brasileira de
Direito do Consumo, Curitiba, v.4, n.14 ,
p.177-183, jun. 2014.

t. ex.: 1

A RETROATIVIDADE em matéria tributária sob as
perspectivas do direito comparado e do direito
supranacional, na experiência da Itália e da União
Europeia. Direito Tributário Atual, São Paulo,
v.27 , p.146-156, jun. 2012.

t. ex.: 1

A VULNERABILIDADE como impeditiva/restritiva
do desfrute de direitos. Revista de Direitos e
Garantias Fundamentais, Vitória, n.4 , p.129-146,
dez. 2008.

t. ex.: 1

A SÚMULA vinculante enquanto instrumento de
ativismo judicial garantidor da segurança jurídica no
ordenamento constitucional brasileiro. Direito
Público, São Paulo, v.10, n.52 , p.80-99, ago. 2013.

t. ex.: 1

ABRAMOVAY, Pedro Vieira.A política de drogas e
a marcha da insensatez. Sur: revista internacional de
direitos humanos, São Paulo, v.9, n.16 , p.199-207,
jun. 2012.

t. ex.: 1

A TENSÃO entre maioria e minoria, direitos
humanos e desenvolvimento na complexidade
constitucional: o caso da comunidade tradicional
quilombola Artur Passos no Estado do Piauí.
Direitos Fundamentais & Justiça: revista do
Programa de Pós-Graduação, Mestrado e D Porto
Alegre, v.7, n.25 , p.75-86, dez. 2013.

t. ex.: 1

ABRAMOVICH, Victor.Das violações em massa aos
padrões estruturais: novos enfoques e clássicas
tensões no Sistema Interamericano de Direitos
Humanos. Sur: revista internacional de direitos
humanos, São Paulo, v.6, n.11 , p.7-39, dez. 2009.

t. ex.: 1

A TRIBUTAÇÃO das "entidades transparentes" nos
Estados Unidos. Direito Tributário Atual, São
Paulo, n.30 , p.50-72, dez. 2013.

t. ex.: 1

Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas
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ABREGÚ, Martín.Direitos humanos para todos: da
luta contra o autoritarismo à construção de uma
democracia inclusiva - um olhar a partir da região
andina e do cone sul. Sur: revista internacional de
direitos humanos, São Paulo, v.5, n.8 , p.7-42, jun.
2008.

t. ex.: 1

AGRICULTURA e sustentabilidade ecológica:
fatos e possibilidades. Direito & Paz, Americana,
v.13, n.24 , p.315-350, jun. 2011.

t. ex.: 1

AGUIAR, Vinicius de.O imposto sobre grandes
fortunas à luz dos preceitos constitucionais
tributários. Argumenta: Revista do Programa de
Mestrado em Ciência Jurídic Jacarezinho, n.19 ,
p.179-201, dez. 2013.

t. ex.: 1

ABRUNHOSA, Cláudia Sofia Gomes.Práticas
comerciais desleais: um estudo da directiva
2005/29/CE. Revista Luso-Brasileira de Direito
do Consumo, Curitiba, v.1, n.1 , p.121-197, mar.
2011.

t. ex.: 1

ALBARRACÍN, Mauricio.Corte constitucional e
movimento sociais: o reconhecimento judicial dos
direitos de casais do mesmo sexo na Colômbia. Sur:
revista internacional de direitos humanos,São Paulo,
v.8, n.14 , p.7-33, jun. 2011.

t. ex.: 1

AÇÃO civil pública ambiental: uma alternativa de
tutela. Direito & Paz, Americana, v.8, n.15 ,
p.17-46, dez. 2006.

t. ex.: 1

AÇÃO rescisória em matéria tributária e os efeitos da
rescisão transitada em julgado: momento e limites
do exercício do direito potestativo de lançar - análise
crítica do parecer PGFN n. 2.740/2008. Direito
Tributário Atual, São Paulo, v.31 , p.45-65, jun.
2014.

t. ex.: 1

ALBUQUERQUE, Aline; EVANS, Dabney P.
(Coaut.).Direito à saúde no Brasil: um estudo sobre o
sistema de apresentação de relatórios para os comitês
de minitoramento de tratados. Sur: revista
internacional de direitos humanos, São Paulo, v.9,
n.17 , p.121-147, dez. 2012.

t. ex.: 1

ACESSO à informação, controle social das finanças
públicas e democracia: análise dos portais da
transparência dos Estados brasileiros antes e após o
advento da lei nº 12.527/2011. Direito Público, São
Paulo, v.9, n.48 , p.28-48, dez. 2012.

t. ex.: 1

ALGUMAS considerações sobre o adolescente
infrator face à legislação nacional e alienígena.
Direito & Paz, Americana, v.2, n.3 , p.93-115, dez.
2000.

t. ex.: 1

t. ex.: 1

t. ex.: 1

ALGUMAS crenças infundadas que podem interferir
no trabalho dos profissionais de direito frente à
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edema em joelho de rato Wistar e interferências de
um inibidor de opioides endógenos. Fisioterapia
Brasil, Rio de Janeiro, v.14, n.4 , p.289-293, ago.
2013.

BARBIERI, Valeria (Coaut.).A experiência da
maternidade em uma família homoafetiva feminina.
Estudos de Psicologia [Campinas], Campinas,
v.28, n.2 , p.175-185, jun. 2011.

t. ex.: 1

t. ex.: 1

t. ex.: 1

AVALIAÇÃO funcional da disfunção
temporomandibular após bioestimulação associado à
cinesioterapia. Fisioterapia Brasil, Rio de Janeiro,
v.13, n.4 , p.264-271, ago. 2012.

t. ex.: 1

BARBIERI, Valeria.Personalidade paterna como
fator prognóstico no tratamento da tendência
antisocial. Paidéia: cadernos de psicologia e
educação, Ribeirão Preto, v.22, n.51 , p.101-110,
abr. 2012.

t. ex.: 1

BARBOSA, Altemir José Gonçalves
(Coaut.).Educação e envelhecimento: contribuições
da perspectiva Life-Span. Estudos de Psicologia
[Campinas], Campinas, v.29, [n.4] , p.647-655,
supl., dez. 2012.

t. ex.: 1

AVALIAÇÃO funcional dos acidentados de trânsito
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Fisioterapia Brasil, Rio de Janeiro, v.14, n.1 ,
p.38-43, fev. 2013.
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2010.

t. ex.: 1
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2011.
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t. ex.: 1
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v.13, n.3 , p.178-182, jun. 2012.

t. ex.: 1

AZEVEDO, Janete Maria Lins de; GOMES, Alfredo
Macedo (Coaut.).Intervenção e regulação:
contribuição ao debate no campo da educação.
Linhas Críticas: revista semestral da Faculdade de
Educação, Brasília, v.15, n.28 , p.95-107, jun. 2009.

t. ex.: 1

BARBOSA, Maria Lucia Ferreira de Figueiredo.O
ethos na alfabetização de adultos: aonde vai a
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p.191-208, dez. 2008.

Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas

69

BARROS NETA, Maria da Anunciacao P.O
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t. ex.: 1

BIANCHETTI, Lucídio.Condições de trabalho e
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(Coaut.).Dispositivos institucionais filantrópicos e
socioeducativos de atenção à infância na assistência
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t. ex.: 1
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(Coaut.).Para uma crítica da razão socioeducativa em
entidades assistenciais. Estudos de Psicologia
[Campinas], Campinas, v.28, n.4 , p.539-563, dez.
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BLOG: um novo canal na comunicação
aluno-professor. Linhas Críticas: revista semestral
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v.26, n.1 , p.35-44, mar. 2009.

t. ex.: 1

t. ex.: 1

t. ex.: 1

BUENO, Viviane Freire; BERGAMASCO, Nielsy
Helena Puglia (Coaut.).Efeito da associação de sabor
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2012.
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t. ex.: 1
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(Coaut.).Utilização da coopetição na gestão de riscos
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da ANPAD, Rio de Janeiro, v.37 , (set. 2013), GOL
104, CD.Rom.

t. ex.: 1

BRUGGER, Paula.Nós e os outros animais:
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Críticas: revista semestral da Faculdade de
Educação, Brasília, v.15, n.29 , p.197-214, dez.
2009.

t. ex.: 1
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(Coaut.).Vulnerabilidade de adolescentes
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v.27, n.3 , p.343-354, set. 2010.
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Paulo, v.19, n.3 , p.473-492, set. 2012.

BUENO, Jose Geraldo Silveira (Coaut.).O impacto
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dos indicadores sociais no Brasil. Linhas Críticas:
revista semestral da Faculdade de Educação, Brasília,
v.17, n.33 , p.367-383, ago. 2011.
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(Coaut.).Interdisciplinaridade na história e na
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supl., dez. 2012.
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Ribeirão Preto, v.22, n.52 , p.165-175, ago. 2012.
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práticas culturais: efeitos no uso de preservativos por
adolescentes. Estudos de Psicologia [Campinas],
Campinas, v.29, [n.4] , p.689-697, supl., dez. 2012.
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leitura. Estudos de Psicologia [Campinas],
Campinas, v.29, [n.4] , p.799-807, supl., dez. 2012.

t. ex.: 1
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n.1 , p.61-78, mar. 2013.

t. ex.: 1

CARACTERÍSTICAS da dor no ombro após
acidente vascular encefálico e perfil de pacientes de
Diamantina / MG. Fisioterapia Brasil, Rio de
Janeiro, v.13, n.3 , p.183-188, jun. 2012.

t. ex.: 1

CARACTERIZAÇÃO da população na estratégia da
saúde da família do município de Tamandaí / RS e
descrição de um programa fisioterapêutico.
Fisioterapia Brasil, Rio de Janeiro, v.13, n.6 ,
p.440-445, dez. 2012.

t. ex.: 1

CARDOSO, Carmen Lucia (Coaut.).Aspectos
psicossociais de acompanhantes cuidadores de
crianças com cancêr: stress e enfrentamento.
Estudos de Psicologia [Campinas], Campinas,
v.27, n.1 , p.13-20, mar. 2010.

t. ex.: 1

CARDOSO, Carmen Lucia (Coaut.).Profissionais de
saúde mental: manifestação do stress e burnout.
Estudos de Psicologia [Campinas], Campinas,
v.27, n.1 , p.67-74, mar. 2010.

t. ex.: 1

CARDOSO, Carmen Lucia (Coaut.).Stress e
trabalho docente na área de saúde. Estudos de
Psicologia [Campinas], Campinas, v.28, n.2 ,
p.135-141, jun. 2011.

t. ex.: 1

CARDOSO, Flávio Manoel Coelho Borges;
GUIMARÃES, Liliane de Oliveira
(Coaut.).Processo de formação e expansão de cluster:
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2011.

t. ex.: 1
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uma investigação de habilidades sociais medidas pelo
inventário de habilidades sociais. Estudos de
Psicologia [Campinas], Campinas, v.26, n.3 ,
p.337-347, set. 2009.
CARRIERI, Alexandre de Pádua; LOPES, Fernanda
Tarabal (Coaut.)."O avô constrói, o pai usa e o neto
morre de fome": histórias de famílias em uma
organização. Revista de Gestão USP, São Paulo,
v.19, n.1 , p.3-20, mar. 2012.

t. ex.: 1

CARVALHO NETO, Antonio Moreira de.Relações
de trabalho e gestão de pessoas: entre o macro e o
micro? Provocações epistemológicas. Revista de
Gestão USP, São Paulo, v.19, n.2 , p.299-308, jun.
2012.

t. ex.: 1

CARVALHO, Ana Maria Almeida; FRANCO,
Anamelia Lins E Silva (Coaut.).Vínculo
interpessoal: uma reflexão sobre a diversidade e
universalidade do conceito na teorização da
psicologia. Estudos de Psicologia [Campinas],
Campinas, v.25, n.2 , p.233-240, jun. 2008.

t. ex.: 1

CARVALHO, Laura Barbosa de et al. ().Maturidade
perceptomotora e reconhecimento de palavras:
estudo correlacional entre o Bender-Sistema de
Pontuação Gradual e o Teste de Reconhecimento de
Palavras. Estudos de Psicologia [Campinas],
Campinas, v.29, n.3 , p.371-377, set. 2012.
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CARVALHO, Maria Ester Ibiapina Mendes de
(Coaut.).Equilíbrio do idoso com osteoartrose de
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Janeiro, v.13, n.3 , p.200-204, jun. 2012.
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CARVALHO, Thiago Bernardino de; FELDMANN,
Paulo Roberto (Coaut.).A competitividade da
empresa pecuária brasileira no mercado global.
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v.37 , (set. 2013), GOL 302, CD.Rom.

t. ex.: 1

CASADO, Tania.Dilemas do universo feminino. GV
Executivo, São Paulo, v.12, n.1 , p.42-45, jun. 2013.

t. ex.: 1

72

CASSEB, Mariene da Silva; FERREIRA, Eleonora
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automonitorização e comportamentos de prevenção
de diabetes tipo 2. Estudos de Psicologia
[Campinas], Campinas, v.29, n.1 , p.135-142, mar.
2012.

t. ex.: 1

CERETTA, Paulo Sérgio (Coaut.).Mensuração das
relações da satisfação dos clientes de telefonia
celular com seus antecedentes e consequentes.
Revista de Gestão USP, São Paulo, v.19, n.4 ,
p.607-626, dez. 2012.

t. ex.: 1

CASTANHO, Maria Eugênia.Trabalho, educação e
sociedade: práticas pedagógicas e formação do
educador. Linhas Críticas: revista semestral da
Faculdade de Educação, Brasília, v.14, n.27 ,
p.177-190, dez. 2008.

t. ex.: 1

CHEN, Yen-Tsang; CARVALHO E SILVA, A. O.
de (Coaut.).Steppin’ into the bad side: o lado negro
da relação colaborativa sob a perspectiva do capital
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Janeiro, v.37 , (set. 2013), GOL1773, CD.Rom.

t. ex.: 1

CASTANHO, Marisa Irene Siqueira
(Coaut.).Sentidos da escolha e da orientação
profissional: um estudo com universitários. Estudos
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p.395-413, set. 2012.

t. ex.: 1

CIA, Fabiana; BARHAM, Elisabeth Joan
(Coaut.).Repertório de habilidades sociais,
problemas de comportamento, autoconceito e
desempenho acadêmico de crianças no início da
escolarização. Estudos de Psicologia [Campinas],
Campinas, v.26, n.1 , p.45-55, mar. 2009.

t. ex.: 1

CASTIONI, Remi.Mudanças do marco institucional
da educação profissional: uma leitura a partir dos
dados do censo escolar. Linhas Críticas: revista
semestral da Faculdade de Educação, Brasília, v.16,
n.30 , p.109-128, jun. 2010.

t. ex.: 1

CIA, Fabiana; BARHAM, Elisabeth Joan
(Coaut.).Trabalho noturno e o novo papel paterno:
uma interface difícil. Estudos de Psicologia
[Campinas], Campinas, v.25, n.2 , p.211-221, jun.
2008.

t. ex.: 1

CAVALCANTE, Carmem Haab Lutte.Custos na área
pública: custos de tratamento e distribuição de água
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2007.
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CIELO, Carla Aparecida et al. ().Disfonia funcional
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v.26, n.2 , p.227-236, jun. 2009.
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CAVALCANTE, Carmem Haab Lutte.Decisão entre
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Linhas Críticas: revista semestral da Faculdade de
Educação, Brasília, v.15, n.28 , p.153-169, jun.
2009.

t. ex.: 1

SILVA, Luis Gustavo Alexandre da.Plano nacional
de educação: uma avaliação das diferentes
concepções da gestão educacional em disputa.
Linhas Críticas: revista semestral da Faculdade de
Educação, Brasília, v.13, n.25 , p.253-270, dez.
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jovens em conflito com a lei. Linhas Críticas:
revista semestral da Faculdade de Educação, Brasília,
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aprendizagem: proposta de avaliação
interdisciplinar. São Paulo: Casa do Psicólogo,
2003. 220p.

t. ex.: 1

PERIÓDICO

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria
e prática. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 410p.

t. ex.: 3
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CATÁLOGO
t. ex.: 1

ADMINISTRADOR PROFISSIONAL. São Paulo:
Conselho Regional de Administração de São
Paulo,1978-. Mensal.

t. ex.: 1

ADOLESCÊNCIA & SAÚDE. Rio de Janeiro:
HUPE/UERJ,2004-. Trimestral (de 3 em 3 meses).

t. ex.: 1
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AMÉRICA ECONOMIA: a revista de negócios da
América Latina. São Paulo: América
Economia,1986-. Mensal.

t. ex.: 1

ARQUIVOS DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS E
ZOOLOGIA DA UNIPAR. Cascavel:
UNIPAR,1998-. Semestral.

t. ex.: 2

BEM + OSASCO. Osasco: Página Cinco
Editora,2009-. Bimestral.

t. ex.: 1

BOLETIM INFORMATIVO DAS BIBLIOTECAS
PROF. DR. LUIZ CARLOS DE AZEVEDO.
Osasco: Biblioteca Fieo,2008-. Mensal.

t. ex.: 2

BRASIL NUCLEAR. Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Energia Nuclear,1994-. Irregular.

t. ex.: 4

ÉPOCA.

t. ex.: 1

ESTUDOS HISTÓRICOS (RIO DE JANEIRO).
Rio de Janeiro: FGV/CPDOC,1988-. Semestral.

t. ex.: 1

CADERNOS DA FEI. São Bernardo do Campo:
Centro Universitário FEI,2003-. Anual.

t. ex.: 2

EXAME. São Paulo: Abril Cultural,1967-.
Quinzenal.

t. ex.: 3

CAMPOS: revista de antroplogia social. Curitiba:
UFPR,2001-. Semestral.

t. ex.: 2

GESTÃO EDUCACIONAL.
Editorial,200u-. Mensal.

t. ex.: 1

CAROS AMIGOS. São Paulo: Casa
Amarela,1997-. Mensal.

t. ex.: 5

GÔNDOLA. Belo Horizonte: Associação Mineira
de Supermercados,1995-. Mensal.

t. ex.: 1

CARTA CAPITAL. São Paulo: Editora
Confiança,1994-. Semanal.

t. ex.: 1

HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL. São
Paulo: Segmento RM Editores,2002-. Mensal.

t. ex.: 1

CIÊNCIA E CULTURA.
Trimestral.

t. ex.: 2

IMPRENSA.
Mensal.

t. ex.: 1

CIÊNCIAS E LETRAS. Porto Alegre:
FAPA,1979-. Semestral.

t. ex.: 1

IMPULSO (PIRACICABA): revista de ciências
sociais e humanas da Unimep. Piracicaba:
UNIMEP,1987-. Quadrimestral.

t. ex.: 1

CITRICULTURA ATUAL. Cordeirópolis, SP:
Grupo de Consultores em Citros,1998-. Bimestral.
COMPUTER ARTS BRASIL.
Europa,2007-. Mensal.

t. ex.: 1

INDICADORES ECONÔMICOS FEE: análise
conjuntural. Porto Alegre: FEE - Fundação de
Economia e Estatística Siegfred Emanuel
Heuser,1988-. Trimestral.

t. ex.: 3

INFO EXAME.

São Paulo: Abril,1997-. Mensal.

t. ex.: 1

INFORMATIVO CRQ-IV. São Paulo: Conselho
Regional de Quimica,1992-. Bimestral.

t. ex.: 1

INFRA: Outsourcing & Workplace. São Paulo:
Talen Editora e Eventos,1999-. Mensal.

t. ex.: 1

INVESTIDOR INSTITUCIONAL. São Paulo:
Ponto de Vista:, Sirius Comunicação,1997-. Mensal.

t. ex.: 1

ISTO É DINHEIRO. São Paulo: Grupo de
Comunicação Três,1997-. Semanal.

t. ex.: 6

ISTO É. São Paulo: Grupo de Comunicação
Três,1992-. Semanal.

t. ex.: 5

JORNAL BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA. Rio
de Janeiro: Segmento Farma,1948-. Trimestral.

t. ex.: 1

São Paulo: SBPC,1949-.

São Paulo:

CONEXÃO (CAXIAS DO SUL): Comunicação e
Cultura. Caxias do Sul: UCS,2002-. Semestral.

t. ex.: 1

CONJECTURA: filosofia e educação. Caxias do
Sul: UCS,1987-. Semestral.

t. ex.: 1

CONJUNTURA ECONÔMICA.
FGV,1947-. Mensal.

t. ex.: 1

São Paulo: Ed.

CONSCIENTIAE SAÚDE. São Paulo:
UNINOVE,2002-. Semestral.

t. ex.: 3

CONSUMIDOR MODERNO.
Editorial,199u-. Bimestral.

t. ex.: 1

São Paulo: Padrão

CULT (SÃO PAULO): revista brasileira de cultura.
São Paulo: Editora Bregantini,1997-. Mensal.

t. ex.: 1

CULTURA E FÉ. Porto Alegre: Instituto de
Desenvolvimento Cultural,1978-. Trimestral.

t. ex.: 1
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DISTRIBUIÇÃO. São Paulo: L & M
Comunicações,1992-. Mensal.

t. ex.: 1

EDUCAÇÃO (SÃO PAULO).
Segmento,1997-. Mensal.

São Paulo: Editora

t. ex.: 1

ELETRICIDADE MODERNA.
Editora,1972-. Mensal.

São Paulo: MM

t. ex.: 1

EMBALAGEMMARCA. São Paulo: Bloco de
Comunicação,2000-. Mensal.

t. ex.: 1

ENSINO SUPERIOR (SÃO PAULO).
Editora Segmento,1998-. Mensal.

t. ex.: 1

São Paulo:

São Paulo: Globo,1998-. Semanal.

Curitiba: Humana

São Paulo: Imprensa Editorial,1988-.

t. ex.: 7
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JORNAL DO FEDERAL. Brasília: Conselho
Federal de Psicologia,19uu-. Bimestral.

t. ex.: 1

LOGÍSTICA.

t. ex.: 1

São Paulo: IMAM,2005-. Mensal.

REVISTA DA FAE: revista da Faculdade Católica
de Administração e Economia. Curitiba:
UNIFAE,1998-. Semestral.

t. ex.: 1

t. ex.: 2

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO (SÃO PAULO).
São Paulo: FEA/USP,1947-. Trimestral.

t. ex.: 1

MELHOR: gestão de pessoas. São Paulo: Editora
Segmento,2000-. Mensal.

t. ex.: 1

REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
Florianópolis: Ed. da UFSC,1998-. Quadrimestral.

t. ex.: 2

MENTE&CÉREBRO - EDIÇÃO ESPECIAL.
Paulo: Duetto Editorial,2004-. Trimestral.

REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA
NACIONAL. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca
Nacional,2005-. mensal.

t. ex.: 2

São

MENTE&CÉREBRO. São Paulo: Duetto
Editorial,2006-. Mensal.

t. ex.: 2

MUNDO PM.
Bimestral.

t. ex.: 1

REVISTA DE JORNALISMO DA ESPM. São
Paulo: ESPM,. Bimestral (de 2 em 2 meses).

t. ex.: 1

t. ex.: 2

REVISTA DO SESCON-SP. São Paulo:
SESCON-SP,1996-. Bimestral.

t. ex.: 1

NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril
Cultural,1986-. Outros.

t. ex.: 1

REVISTA EMBANEWS. São Paulo:
Novaeditora,1990-. Mensal.

t. ex.: 1

PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES
NEGÓCIOS. São Paulo: Globo,1989-. Mensal.

t. ex.: 1

REVISTA TECNOLOGÍSTICA.
Publicare Editora,1995-. Mensal.

t. ex.: 1

PESQUISA FAPESP: ciência e tecnologia no
Brasil. São Paulo: FAPESP,1999-. Mensal.

t. ex.: 1

RTI: redes, telecom e instalacões. São Paulo:
Aranda Editora Técnica e Cultural,2000-. Mensal.

t. ex.: 1

PRESENÇA PEDAGÓGICA. Belo Horizonte:
A.R. Editorial,1995-. Bimestral.

t. ex.: 1

RUNNER'S WORLD. São Paulo: Abril
Cultural,2008-. Mensal.

t. ex.: 2

PRIMEIRA IMPRESSÃO. São Leopoldo:
AgexCOM/Unisinos,1998-. Semestral.

t. ex.: 1

SÃO PAULO.
Semanal.

t. ex.: 3

PROFISSIONAL & NEGÓCIOS. São Paulo:
Central de Negocios em RH,1997-. Mensal.

t. ex.: 1

SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL.
Duetto Editorial,2002-. Mensal.

PSICOLOGIA: ciência e profissão. Brasília:
Conselho Federal Psicologia,1979-. Trimestral.

t. ex.: 2

SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. EDIÇÃO
ESPECIAL. São Paulo: Duetto,2002-. Trimestral.

t. ex.: 1

PUBLISH (RIO DE JANEIRO).
Dabra Editora,1991-. Bimestral.

t. ex.: 9

SELEÇÃO DOCUMENTAL. Santos:
UNISANTA,2006-. Trimestral.

t. ex.: 1

t. ex.: 1

SITIENTIBUS: revista da Universidade Estadual
de Feira de Santana. Feira de Santana: UEFS,1982-.
Semestral.

t. ex.: 1

SUPER INTERESSANTE.
Cultural,1987-. Mensal.

t. ex.: 2

Curitiba: Editora Mundo,2005-.

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL.
Abril Cultural,2000-. Mensal.

QUALIMETRIA.
Mensal.

São Paulo:

Rio de Janeiro:

São Paulo FAAP,1989-.

RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS. São Paulo: Fundação Getúlio
Vargas,1961-. Bimestral.

t. ex.: 1

RELÍQUIA. Rio de Janeiro: Edulange
Publicidade,1998-. Mensal.

t. ex.: 1

REVISTA BANCÁRIA BRASILEIRA. Rio de
Janeiro: Revista Bancária Brasileira,1933-. Mensal.

t. ex.: 2

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE
OCUPACIONAL. São Paulo:
FUNDACENTRO,1973-. Semestral.

t. ex.: 1

REVISTA CIRCUITO.
Mensal.

t. ex.: 1

Cotia: Circuito,1999-.
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São Paulo:

São Paulo: Folha da Manhã,2010-.

São Paulo:

São Paulo: Abril

t. ex.: 2

SURGICAL & COSMETIC DERMATOLOGY.
Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de
Dermatologia,2009-. Trimestral (de 3 em 3 meses).

t. ex.: 1

TELA VIVA.
Mensal.

t. ex.: 1

São Paulo: Editora Glasberg,199u-.

TEMA (BRASÍLIA): a revista do Serpro. Brasília:
Grupo 108 Comunicação,1976-. Bimestral.

t. ex.: 1

TRAMA: revista do Curso de Letras. Marechal
Cândido Rondon: Edunioeste,2005-. Semestral.

t. ex.: 2
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UNIVERSITAS. RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
Brasília: UniCEUB,2002-. Semestre.

t. ex.: 1

UNIVERSITAS: Gestão e TI. Brasília: Centro
Universitário de Brasília,. Semestral.

t. ex.: 1

VALOR 1000. São Paulo: Valor
Econômico,2001-. Anual.

t. ex.: 1

VEJA SÃO PAULO. São Paulo: Abril
Cultural,1968-. Semanal.

t. ex.: 5

VEJA.

São Paulo: Abril Cultural,1968-. Semanal.

VOCÊ S.A..

São Paulo: Abril,1998-. Mensal.

t. ex.: 5
t. ex.: 1

CAPÍTULO DE LIVRO
AMARAL, Wlamir do.Apontamentos sobre o Brasil
e o MERCOSUL no contexto da ALCA, com
enfoque na minuta agricultura. In: MIALHE, Jorge
Luís (Org.). ALCA: aspectos jurídicos. Piracicaba :
IHG, 2003 p.59-78.

t. ex.: 1

BADARÓ, Rui Aurélio de Lacerda.ALCA e o
capítulo sobre serviços: breves considerações. In:
MIALHE, Jorge Luís (Org.). ALCA: aspectos
jurídicos. Piracicaba : IHG, 2003 p.145-155.

t. ex.: 1

BILESSIMO, Simone Meister Sommer;
RODRIGUES, Elisangela Machado (Coaut.).Gestão
e avaliação da qualidade em um curso de
administração de empresas: contribuições do método
Delphi. In: GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.163-176.

t. ex.: 1

DUARTE, Márcia Aparecida; GUIMARÃES, Milla
Lúcia Ferreira (Coaut.).Análise das necessidades dos
cooperados da CECRISACRED: cooperativa de
crédito mútuo para auxílio na tomada de decisão. In:
GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.51-75.

t. ex.: 1

FARIA, Carolina Cyrineu Ribeiro.Concorrência e
ALCA. In: MIALHE, Jorge Luís (Org.). ALCA:
aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG, 2003
p.157-197.

t. ex.: 1

GOULART, Patricia Martins; BLANCH, Josep
Maria; BATISTA VON BOROWSKI, Sílvia
(Coaut.).Inovações organizacionais e ritmo de
trabalho hospitalar: implicações subjetivas, segundo
a concepção de profissionais da saúde. In:
GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.213-232.

t. ex.: 1
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IATAROLA, Antonio José.Subsídios, antidumping,
medidas compensatórias e ALCA. In: MIALHE,
Jorge Luís (Org.). ALCA: aspectos jurídicos.
Piracicaba : IHG, 2003 p.79-97.

t. ex.: 1

LOPES, Rosana Aparecida Tarla di Nizo.A ALCA e
a minuta de investimentos. In: MIALHE, Jorge Luís
(Org.). ALCA: aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG,
2003 p.211-217.

t. ex.: 1

MACHADO, Keli Teixeira; PORTON, Rosimeire
Alves de Bona; MARTINELLO, Daniela Pavei
(Coaut.).Os indicadores de desempenho das
empresas catarinenses aderentes aos níveis de
governança corporativa propostos pela Bovespa. In:
GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.77-104.

t. ex.: 1

MARCELINO, Daniel.Direitos de propriedade
intelectual na ALCA. In: MIALHE, Jorge Luís
(Org.). ALCA: aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG,
2003 p.199-209.

t. ex.: 1

MIALHE, Jorge Luís.Breves reflexões sobre a
ALCA. In: MIALHE, Jorge Luís (Org.). ALCA:
aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG, 2003 p.13-22.

t. ex.: 1

MICHELI, César Augusto.A verdadeira face da
ALCA e o MERCOSUL. In: MIALHE, Jorge Luís
(Org.). ALCA: aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG,
2003 p.23-46.

t. ex.: 1

MONTIBELLER-FILHO, Gilberto.Inovações e
desenvolvimento regional. In: GOULART, Patricia
Martins; MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.11-27.

t. ex.: 1

NEHRING, Hannelore; LANA, Rogerio Adilson
(Coaut.).Principais características de comercialização
como fator de crescimento no mercado externo. In:
GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.105-120.

t. ex.: 1

OLIVEIRA, Estevam, Dimas de.O papel da casa
familiar rural de Armazém ( SC ) frente ao
desenvolvimento socioeconômico na perspectiva das
famílias envolvidas. In: GOULART, Patricia
Martins; MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.139-162.

t. ex.: 1
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PASSOS, Rogerio Duarte Fernandes dos.O processo
de implantaçãoda ALCA e as relações entre Brasil e
EUA. In: MIALHE, Jorge Luís (Org.). ALCA:
aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG, 2003 p.47-57.

t. ex.: 1

QUEIROZ, Fernanda Cristina Barbosa Pereira;
CHIMBULO, Avelino Euclides da Silva; GARCIA,
Emanuel Ribeiro Benedito (Coaut.).Microcrédito
como alternativa de crescimento econômico em
Angola. In: GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.29-50.

t. ex.: 1

RODRIGUES, Daniel Lago.A solução de
controvérsias na ALCA: aspectos procedimentais e
interpretativos. In: MIALHE, Jorge Luís (Org.).
ALCA: aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG, 2003
p.99-144.

t. ex.: 1

SEGUCHI, Erika.Notas biográficas sobre Hugo
Grotius ( Huigh de Groot ). In: MIALHE, Jorge Luís
(Org.). ALCA: aspectos jurídicos. Piracicaba : IHG,
2003 p.219-223.

t. ex.: 1

TOMASI, Sibele; PORTON, Rosimeire Alves de
Bona; MARTINELLO, Daniela Pavei
(Coaut.).Identificação e apuração de gastos em uma
instituição educacional sem fins lucrativos. In:
GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.121-137.

t. ex.: 1

ZANELATTO, João Henrique; FERREIRA, Ângela
(Coaut.).As inovações tecnológicas no segmento de
cerâmica de telhas no município de Sangão. In:
GOULART, Patricia Martins;
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto (Org.).
Organizações, inovações e desenvolvimento:
ensaios temáticos em ciências sociais aplicadas.
Criciúma : UNESC, 2010 p.177-211.

t. ex.: 1

GRAVAÇÃO DE SOM
LUVIZOTTO, Mara. Doador de sonhos. São
Paulo: [s.n.], (19--). 1 CD

t. ex.: 1

DVD
MOTIVAÇÃO : mais autoconhecimento, menos
auto-ajuda. Paraná: Humana Editorial, (20--). 1
DVD (60 min.).

t. ex.: 1

FITA DE VÍDEO
INVESTINDO em ações. São Paulo: BOVESPA,
(19--). 1 fita de video.

t. ex.: 1

RECURSO ELETRÔNICO
SÁ FILHO, Fábio Menezes de. Contrato de
trabalho desportivo : revolução conceitual de atleta
profissional de futebol. São Paulo: LTr Editora,
2010.
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t. ex.: 1
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