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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 
 

 

AMAR, VERBO INTRANSITIVO 

MÁRIO DE ANDRADE 

Mário de Andrade causou escândalo 
na década de 1920 ao publicar "Amar, 

verbo intransitivo". O livro conta a história 
de Elsa, uma governanta alemã 

contratada por um membro da burguesia 
industrial paulistana para iniciar 

sexualmente seu filho adolescente. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
182203 

 

 

AI DE TI, COPACABANA! 

RUBEM BRAGA 

Ai de ti, Copacabana! é o livro mais 
lembrado quando o nome do imbatível 

cronista Rubem Braga vem à tona. O livro 
traz crônicas do autor que se tornariam 

célebres como "História triste de tuim", 

"Os trovões de antigamente", "O 
padeiro", "Quem sabe Deus está 

ouvindo", "A minha glória literária", 
"História de pescaria", além da 

surpreendente crônica que dá nome ao 
livro - "Ai de ti, Copacabana!" -, na qual 

Rubem faz uma espécie de ode ao bairro 
carioca, destacando seus vícios e 

virtudes. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
184278 
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2. CONCURSO 
 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

DILMA MONTEIRO DE BARROS 

O livro tem como objetivo específico 
atender à necessidade daqueles que se 

preparam para concursos públicos. 
Abordando problemas de lógica, conjuntos, 

noções de funções, logaritmos, entre vários 
outros temas, a obra permite ao leitor 

aprender como autodidata, fixando os 
assuntos com mais facilidade e agilidade. 

Com linguagem clara e simplificada, sem 
deixar de lado o rigor técnico, traz 

explicações minuciosas da teoria e da 

resolução dos exercícios, sendo também 

indicada para o público em geral. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/182
325 

 

 

REDAÇÃO PARA CONCURSOS 

MARCUS VINÍCIUS KNUPP BARRETO 

O autor apresenta lições sobre 

assuntos que o candidato deve dominar, 
entre elas técnicas de escrita, que são 

fundamentais para quem precisam 
elaborar uma redação. Aborda a forma da 

linguagem culta, que é exigida em provas 
de redação e que difere totalmente da 

linguagem falada utilizada no dia a dia. 
Além disso, todas as questões 

apresentam questões comentadas, 
extraídas de provas já aplicadas pelas 

bancas examinadoras. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
174575 
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3. LIVROS TÉCNICOS 

 
3.1. HOTELARIA E TURISMO 

 

GESTÃO DE HOTELARIA E TURISMO 

DILMA MONTEIRO DE BARROS 

Gestão de hotelaria e turismo reúne textos de 

diversos autores para apresentar, de maneira clara e 

objetiva, conceitos e metodologias aplicados a 

operações de hotelaria e turismo. 

São enfocadas a gestão local, a cadeia 

produtiva e a logística do turismo, na perspectiva do 

desenvolvimento econômico sustentável. Os 

conceitos da gestão em hotelaria, fundamentados em 

três eixos básicos - qualidade, sustentabilidade e 

hospitalidade -, são discutidos como bases para a 

articulação das práticas adotadas nos meios de 

hospedagem. Também são apresentadas operações 

essenciais para a gestão hoteleira como gestão de 

pessoas, marketing hoteleiro, gestão de eventos e 

governança. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/299 

 

 3.2. ENGENHARIA AMBIENTAL 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

BENEDITO BRAGA ET AL. 

Aborda com clareza questões 
relacionadas a ecossistemas, poluição 

ambiental, energia e meio ambiente, meio 

aquático, terrestre e atmosférico. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/
337 
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GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO 
BRASIL  

MARCUS VINÍCIUS KNUPP BARRETO 

Os problemas socioambientais que afetam 

o Brasil advêm dos remotos tempos de nossa 
colonização. À medida que os anos passam, 

nossos centros urbanos catalisam favelas, 
queimadas, miséria e poluição, formando uma 
bomba relógio que está prestes a explodir – ante 

o olhar tantas vezes negligente do governo. Nesse 
sentido, Rodrigo Berté retrata as questões sociais 

e ambientais que cada vez mais desafiam o futuro 
de nosso país. Direcionada a estudantes, 
profissionais ligados ao governo a aos cidadãos 

em geral, Gestão Socioambiental no Brasil 
apresenta uma reflexão inteligente e 

questionadora sobre as possíveis alternativas e 
estratégias que poderiam proteger a diversidade 
ambiental existente em nosso país. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3800 

 

 

3.3. MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA DISCRETA PARA 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
CLIFFORD STEN 

Esta obra aborda conceitos essenciais 
da matemática discreta, como árvores de 

recursão, teoria da probabilidade e indução 
forte e estrutural, bem como contagem, 

criptografa a e teoria dos números, grafos e 

reflexões sobre lógica e comprovação, 
oferecendo, assim, as bases necessárias para 

que o leitor possa desenvolver seu raciocínio 
matemático. Completo e compacto, o livro é 

voltado para estudantes de ciência da 
computação, sistemas de informação e 

análise e desenvolvimento de sistemas. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824 
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3.4. ENGENHARIA DE ALIMENTOS  

PLANEJAMENTO FÍSICO EM 
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

EDITORA PEARSON 

Em Planejamento físico em serviços de 

alimentação, tópicos como o que é o 
planejamento físico, equipamentos 

específicos para recebimento e 
armazenamento, particularidades das 

cozinhas em distintos ambientes e 
equipamentos e higiene de padarias e bufês 

são apresentados de um ponto de vista 
inusitado que possibilita ao leitor um 

processo intensivo (e real) de 

aprendizagem. 

Disponível em: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185
542 

 

 

3.5. ELETRÔNICA 

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE 
CIRCUITOS 

ROBERT L. BOYLESTAD 

Totalmente atualizada, a nova edição 
de Introdução à análise de circuitos traz 

exemplos e problemas inéditos que, junto 
com uma abordagem teórica altamente 

didática, enriquecem a obra com aplicações 
práticas em MultiSim® e PSpice®. Além disso, 
mostrando total sintonia com as novidades da 

área, o livro apresenta tópicos recentes, como 
touchpads de computadores, iluminação 

fluorescente versus incandescente, 
medidores de carga, baterias de íon-lítio e 
células de combustível. Tudo isso deixa claro 

por que Introdução à análise de circuitos é 
referência na área e, portanto, imprescindível 

na estante de estudantes de engenharia e 
tecnologia, bem como de profissionais que 
atuam nesses setores. 

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

3273 
 

 



 

 

Você Sabia? 

 

O Dia do Jornalista homenageia o 
trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis 

por apurar fatos e levar as informações sobre os 
acontecimentos locais, regionais, nacionais e 
internacionais para as pessoas, de maneira 

imparcial e ética. Seja na rádio, na televisão ou 
nos jornais impressos, o jornalista deve sempre 

trabalhar tendo como base a imparcialidade e 
fontes de informação confiáveis. 

 

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: 

(02/04/2021) Dia Internacional do Livro Infantil 

(07/04/2021) Dia do Jornalista 

(09/04/2021) Dia Nacional da Biblioteca 

FIQUE SABENDO 


