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APRESENTAÇÃO 
 

A Diretoria Geral de Bibliotecas - 
DGB em conjunto com as Coordenações 

de Bibliotecas - COBIBS reúne aqui no 
#BIBLIODICAS indicações de leitura 
técnica e de entretenimento, construída 

de forma bastante eclética, com títulos 
variados que passeiam entre a ficção e 
não ficção e que englobam diversos 

gêneros textuais.  

O #BIBLIODICAS é mais um 
projeto da DGB que tem como propósito 

aproximar a comunidade acadêmica dos 
acervos virtuais disponibilizados pelas 
bibliotecas do IFS. 
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1. LITERATURA 
 

 

VEIA BAIANA 

IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO 

O título poético esconde uma quase 
tragédia vivida pelo escritor: um 

aneurisma cerebral que podia explodir a 
qualquer instante. Momentos de angústia, 

o temor da morte, a ansiedade, o balanço 
da vida, a cirurgia brutal, e por fim, após 

o êxito da operação, a redescoberta 
luminosa da vida. Um livro forte, belo e 

pungente. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
184740 

 

 

COISAS QUE O POVO DIZ 

LUÍS DA CÂMADA CASCUDO 

Coisas que o povo diz estuda 
sessenta motivos de cultura popular de 

nosso país, hábitos, costumes, frases 
correntes no dia a dia do brasileiro, 

expressando a velha sabedoria do povo, 

analisadas e interpretadas por mestre 
Cascudo, num longo e gratificante passeio 

por ideias, crenças e superstições 

populares. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
184326 
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2. CONCURSO 
 

 

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 

ELY CÉLIA CORBARI ET AL. 

As alterações provocadas pelas Leis Nº 
11.638/2 7 e Nº 11.941/2 9 ocasionaram 

mudanças significativas na Lei Nº 6.4 
4/1976 (Lei das Sociedades por Ações), na 

busca pela harmonização das normas 
contábeis brasileiras aos padrões 

internacionais de contabilidade. 
Considerando essa convergência, este livro 

é atual e contextualizado com a prática 
contábil, sendo útil a acadêmicos e 

profissionais já inseridos no mercado de 

trabalho, uma vez que apresenta exercícios 

e explicações claras e objetivas 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/6349 
 

 

REDAÇÃO PARA CONCURSOS E 
VESTIBULARES 

DAD SQUARISI E CÉLIA CURTO 

Escrever uma redação nota 1 dá 

trabalho. No vestibular, no concurso ou na 
prova de seleção, só passa quem apresenta 

texto conciso, objetivo e sedutor. E há mais 
um detalhe: o tempo é curto; a concorrência, 
grande; as vagas, poucas. Um bom texto não 

cai do céu ou salta do inferno. Requer técnica 
e esforço. Este livro lhe facilita a vida. 

Apresenta os passos a serem seguidos em 35 
lições. No final da obra há exercícios 

respondidos e comentados que acompanham 
cada lição. O resultado compensa. Você 
surpreende o leitor com texto que é puro 

prazer. Conclusão: uma vaga na universidade 
é sua. No emprego também. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/

2229 
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3. LIVROS TÉCNICOS 

 
3.1. AGRICULTURA 

 

AGRONEGÓCIO UMA ABORDAGEM 
ECONÔMICA 

JUDAS MENDES E JOÃO PADILHA 

O agronegócio é um tema que vem ganhando 

cada vez mais destaque não apenas no meio 

acadêmico, mas também na economia nacional – os 

sucessivos saldos líquidos na balança comercial 

externa têm mostrado a importância do agronegócio 

em nosso país. Além disso, há uma demanda por 

obras que tratem desse assunto do ponto de vista da 

economia. Este livro vem justamente para suprir essa 

lacuna. Estruturado de maneira didática e objetiva, o 

livro traça um paralelo entre o agronegócio brasileiro 

e o mercado internacional e aborda vários fatores 

chave no setor, como comercialização e 

desenvolvimento econômico, demanda, consumo e 

produção de alimentos, análise de mercados 

agrícolas e análise de preços agropecuários, entre 

outros. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/414 

 

 

3.2. ALIMENTOS 

QUEIJOS DO BRASIL E DO MUNDO 

JOSÉ OSVALDO ALBANO DO AMARANTE 

Nesta obra, Amarante põe à disposição 
do público todo seu conhecimento sobre a 

produção, o armazenamento, o serviço, o 
consumo e o uso culinário do queijo. Da 
classificação de tipos ao panorama mundial, 

passando pelas variedades mineira, 
nordestina e sulina, o autor fala ainda sobre 

queijo de cabra, ovelha e búfala e sobre a 
produção ao redor do globo. Ilustrado com 
mapas, traz também um glossário. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
42373 
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3.3. ENGENHARIA 

 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

RUSSELL C. HIBBELER 

Em sua 5a edição, este texto ao mesmo tempo 

abrangente e profundo de Hibbeler confirma-se como 

referência na área de resistência dos materiais. 

Mesclando harmonicamente teoria e 

aplicações, Resistência dos materiais está organizado 

de maneira coesa, com figuras didáticas, fotografias 

que mostram como os princípios de resistência dos 

materiais se aplicam a situações reais e exemplos na 

forma de exercícios. 

A fim de ajudar o professor, o aluno e o 

profissional, contém capítulos com seções bem 

definidas, dedicadas a tópicos específicos; apresenta 

problemas e exemplos com diversos graus de 

dificuldade; é uma referência adequada para 

princípios básicos, quando utilizado em outros 

cursos, e pode ser usado como base para projetos 

especiais. Traz ainda apêndices com fontes de dados 

e uma revisão do conteúdo do livro, para ajudar na 

preparação dos futuros engenheiros. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/314 

 

 

VIBRAÇÕES MECÂNICAS  

SINGIRESU RAO 

Esta edição de Vibrações mecânicas 
apresenta ao estudante os principais 

fundamentos da engenharia de vibrações no 
nível universitário. A teoria, os aspectos de 
computação e as aplicações das vibrações são 

mostrados de maneira simples e dinâmica, e 
as técnicas de análise por computador são 

amplamente abordadas. O livro ainda dispõe 
de um grande número de exemplos e de 
problemas para ilustrar os princípios e 

conceitos estudados 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
448 
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3.4. TURISMO  

FUNDAMENTOS DO MARKETING 
TURÍSTICO 

PEARSON 

Fundamentos do marketing turístico 

pretende melhorar a formação e a 
capacitação dos profissionais que atuam no 

turismo e estão voltados para uma visão 
estratégica do setor, considerando-os um 

eixo pelo qual se pode articular o 
desenvolvimento de um município, de uma 

região ou mesmo de um país. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/321 

 

 

3.5. INFORMÁTICA 

PRODUÇÃO E TRATAMENTO DE 
INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

ARMANDO KOLBE JÚNIOR 

Este livro esclarece sobre 

preservação e proteção de dados, e 

segurança da informação. Compreende a 
classificação de sigilo, o arquivamento de 

documentos, a tabela de temporalidade e 
a norma ISAD(G). Retrata ainda aspectos 

da tecnologia da informação, sistemas de 
armazenamento, backup e eliminação de 

dados. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
187761 

 

 



 

 

 

Você Sabia? 

Arte pode ser entendida como a atividade 

humana ligada às manifestações de ordem 

estética ou comunicativa, realizada por meio de 

uma grande variedade de linguagens, tais como: 

arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, 

música, dança, teatro e cinema, em suas 

variadas combinações. 

Você Sabia? 

Dia Nacional do Livro Infantil é a data 
escolhida para celebrar a literatura infantil 

nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, 
nascia o escritor Monteiro Lobato, 
considerado o pai da literatura infantil 

brasileira. Portanto, é uma data que celebra 
esse tipo de literatura e homenageia esse 

escritor, autor não só de textos para 
crianças, apesar de ser mais conhecido por 
eles. 

 

 

Dúvidas? Entre em contato! Para mais informações: 

DIRETORIA GERAL DE BIBLIOTECAS (DGB) 

✓ (79) 37113240 / dgb@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA AUGUSTO CÉSAR LEITE - CAMPUS ARACAJU 

✓ (79) 3711-3153 / biblioteca.aracaju@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA CARLOS A. DE JESUS (Naput) - CAMPUS ITABAIANA 

✓ (79) 3711-3293 / biblioteca.itabaiana@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA CAMPUS GLÓRIA 

✓ (79) 3411-3707 / biblioteca.gloria@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA JOÃO RIBEIRO - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO 

✓ (79) 3711-3057 / biblioteca.saocristovao@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA GILBERTO AMADO - CAMPUS ESTÂNCIA 

✓ (79) 3711-3291 Dígito 4 / biblioteca.estancia@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA CAMPUS LAGARTO (BLG) 

✓ (79) 3321-1513 / biblioteca.lagarto@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA FLORIVAL SANTOS - CAMPUS PROPRIÁ 

✓ (79) 3711-3271 / biblioteca.propria@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA TOBIAS BARRETO - CAMPUS TOBIAS BARRETO 

✓ (79) 3711-3290 Ramal 3808/biblioteca.tbarreto@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA SOCORRO 

✓ (79) 3711-3268 / biblioteca.socorro@ifs.edu.br 

BIBLIOTECA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

✓ (79) 37111861 / cbpg.rei@ifs.edu.br 

Acesse: 
  
PORTAL DA BIBLIOTECA 

http://www.ifs.edu.br/reitoria/diretorias/dgb 
 
SERVIÇOS DISPONÍVEIS E ORIENTAÇÕES PARA 

PESQUISA 

http://www.ifs.edu.br/servicos-biblioteca/biblioteca-

virtual/orientacoes-para-pesquisa-em-bases-de-

dados 

 

 

 

ESTA QUINZENA: 

(15/04/2021) Dia Mundial da Arte 

(18/04/2021) 
Dia de Monteiro Lobato 

Dia Nacional do Livro Infantil 

(23/04/2021) Dia Mundial do Livro 

FIQUE SABENDO 


