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ACESSO A REALIDADE 3a EDIÇÃO
Capacitação Docente: um movimento que se faz compromisso
Teoria e Prática da Educação Integral
Central de Negócios Juan Anazco 2012-11-01 Central de Negócios
REFLEXÕES MULTIDISCIPLINARES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA
Helena Lucia Damasceno Ferreira
Fazer Do Trabalho Científico Em Ciências Sociais Aplicadas, O
Conjuntura & planejamento 2004
Educação no plural: da sala de aula às tecnologias digitais Patricia Bieging
2016-10-21 “Educação no plural: da sala de aula às tecnologias digitais” fala

sobre tudo isso e também sobre colaboração, inclusão, inserção, novos
formatos e mídias, aprendizagem e práticas pedagógicas. O primeiro capítulo
“A inserção das TIC´s na escola: uma exigência da sociedade da informação
e do conhecimento”, dos autores Adilson da Silva, Luciene Correia Santos de
Oliveira Luz, Roberta Rodrigues Ponciano e Sônia Ferreira de Jesús, aborda
sobre os diferentes usos das tecnologias na educação. Também reflete sobre
a importância destas práticas na atual era digital.
Projetos na Escola: Fundamentos Para a Prática Christianne Medeiros
Cavalcante 2020-09-03 O livro de Christianne Medeiros Cavalcante, Projetos
na escola: fundamentos para a prática, apresenta uma reflexão sobre a forma
como tem se desenvolvido a prática educativa baseada no trabalho com
projetos como opção metodológica do professor. As reflexões aqui trazidas
emergiram da observação e análise das experiências de um grupo de
professoras dos anos iniciais do ensino fundamental que utilizavam o projeto
como metodologia de ensino.
Ensinar Mais Adriana De Godoi Bochio Et Al. 2019-12-12 Artigos que irão
contribuir para sua formação, crescimento e aperfeiçoamento como

educador(a).
Dentro Da Educação Debora Comitre Batista De Souza Et Al. 2020-01-13
Artigos ligados ao fazer pedagógico, escritos por educadores focados na
melhoria da educação.
Boletim técnico do SENAC. 2006
Contribuição da biblioteca Universitária para o marketing social de uma
Instituição de Ensino Superior Valerim, Patricia 2007-12-31 A presente
monografia tem por objetivo o estudo do cartão comunidade da IES Feevale
localizada no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul como
referência de uma biblioteca universitária que utiliza o marketing social. Esse
cartão comunidade permite o empréstimo de parte do acervo das bibliotecas
para a comunidade não acadêmica. No método deste estudo, utilizou-se de
pesquisa bibliográfica e exploratória, de natureza qualitativa, com uma
amostra do público acadêmico e comunidade externa vinculada a Feevale. A
análise dos dados e do referencial teórico permitiu constatar que o Cartão
Comunidade oportuniza transformações na comunidade local em vários
aspectos como de ordem social, cultural e econômica e, tais impactos,
fortalecem a imagem da IES comunitária, além de contribuir para as metas

institucionais. A relação de trocas entre os tores envolvidos e a ação social
estabelecida com diferentes públicos, atende a uma demanda social, que é o
acesso ao livro, a cultura e ao saber, também atende a responsabilidade
social estreitando e consolidando as diretrizes que as instituições de ensino
superior brasileiras estão sendo chamadas a responder. Dessa forma, podese dizer que o Cartão Comunidade contribui com o marketing social da
Feevale.
Educação Hoje Edinalva Martinha Da Silva Et Al. 2019-05-23 Livro com
artigos de professores, voltado à formação docente e divulgação do
conhecimento científico.
Gestão Ambiental Na Região Metropolitana De Salvador Moisés Brandão
Carvalho 2020-07-31 Os artigos apresentados nesta coletânea foram
pesquisados e escritos no ano de 2010, enquanto trabalhava na Companhia
de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), em Salvador, Bahia. Eles são
frutos do empenho e da vontade de analisar os aspectos sociais, culturais,
econômicos e legais que envolvem a depredação do meio ambiente na região
metropolitana de Salvador (Bahia) e assim, desenvolver ferramentas mais
eficientes e eficazes na proteção socioambiental local. Em que pese o

contexto histórico em que os artigos científicos foram escritos ter se
modificado após uma década, entendo que as pesquisas, os dados (muito
difícil de serem obtidos) e análises apresentados podem ser utilizados para
subsidiar novos estudos e tomadas de decisão e desta certa forma, contribuir
para a melhoria da condição socioambiental não só da região estudada, mas
de todo o nosso planeta.
Fatores de melhoria estratégica do processo logístico de uma empresa do
meio-oeste catarinense Luiz Antonio Domingos da Silva A partir de
importantes constatações feitas neste livro, foi possível escrever este prefácio
de modo um pouco mais reflexivo. Como exemplo, foi chamado a atenção na
obra para o aparecimento de novas tecnologias e o quanto isso proporcionou
mudanças sociais de forma rápida. Além disso, o quanto o papel da mudança
técnica no processo do crescimento econômico e social é reconhecido por
todas as teorias do desenvolvimento.
O Trabalho de Conclusão no Curso de Direito Fabrício Dreyer de Ávila
Pozzebon 2022-08-22 O presente livro trata de dimensões importantes e
fundamentais que se estabelecem no processo de ensino e aprendizagem do
estudante de Graduação do Curso de Direito. A obra manifesta preocupação

com a qualidade acadêmica ao longo do Curso, que culmina no Trabalho de
Conclusão – TCC, sugerindo importantes interfaces e estratégias para uma
formação integral e integradora, reveladora de um conjunto de habilidades e
competências desenvolvidas durante a Graduação. Nesse sentido, o TCC
chancela importante etapa na caminhada do estudante, revelando não
somente uma tarefa necessária para a certificação final, mas, especialmente,
a consolidação de uma trajetória que requer, independentemente da escolha
posterior, competências fundamentais, como leitura, interpretação de textos
jurídicos e da legislação, além de argumentação crítica, entre outras.
Programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades
federais (REUNI) Edevania Trevizan 2022-03-09 O livro trata das alterações
decorrentes de sua implementação do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Abordando
questões de planejamento e execução de políticas públicas e desvelando as
premissas estruturantes no contexto da elaboração de políticas para a
educação. De maneira mais específica, a análise destaca as metas definidas
entre o Ministério da Educação e as universidades, e suas implicações na
reformulação curricular proposta pelo Reuni que trouxe em seu bojo uma

reestruturação das carreiras acadêmicas visando o estabelecimento de
itinerários flexíveis. Que se encontram entrelaçados aos interesses do modo
de produção do sistema capitalista. Apesar de se tratar de um programa bemsucedido do ponto de vista da ampliação do acesso ao ensino superior
público, o Reuni foi implementado na forma de contratos de gestão, com
prazo definido para finalização, deixando as universidades sem recursos para
a manutenção da expansão alcançada, o que vem sendo observado desde
2013, com a redução do orçamento das instituições e dos investimentos
federais, o que tem prejudicado o desenvolvimento do ensino e pesquisa nas
universidades.
A DOCÊNCIA NA ERA DIGITAL João André Amorim Ferreira 2021-06-04
Este livro traz uma coletânea de sete (07) capítulos articulados com o
propósito de fomentar uma discussão sobre o desafio cotidiano que os
professores enfrentam ao exercer a docência em épocas de forte apelo, uso
ou até mesmo dependência das tecnologias digitais. No geral, o autor destaca
algumas das peças que compõem o atual mosaico cultural, midiático e
educacional que permeiam a realidade da sala de aula em uma época em que
a docência é vista como atividade desprovida de encantamento e necessita

incorporar um conjunto de tecnologias digitais da informação e da
comunicação para conseguir provocar algum tipo de encantamento no seu
público alvo.
Os Três Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica: O Estado da Arte
Álaze Gabriel do Breviário 2021-01-08 O presente trabalho aborda
qualitativamente os três pilares constituintes da metodologia da pesquisa
científica, quais sejam: o epistemológico, o lógico e o técnico. Visto que a
vasta literatura desse tema contradiz-se sobremaneira ao se tratar de seus
pilares constituintes, esse trabalho realiza, de forma bastante abrangente,
porém não exaustiva, uma revisão da literatura crítica, e de outros
documentos, sobre o tema, com o objetivo de clarear a sua correta
compreensão e o seu adequado uso.
Biblioteca Escolar: Um Olhar Sobre as Práticas Pedagógicas Na Escola
Municipal Padre Leonel Da Franca
Normalização Para Tcc Em Ed. Física 2006
Modelagem Matemática E O Ensino Da Matemática Carlos César Gomes
Mendes 2018-02-09 Este livro vem trazer uma abordagem inovadora para o
ensino da matemática na Educação Básica, uma vez que, a Educação

Matemática, enquanto campo de investigação, tem proporcionado discutir
alternativas diferentes de tratar o conteúdo matemático, se desprendendo dos
métodos tradicionais que ao longo de muitos anos, serviu de paradigmas para
o ensino e a aprendizagem da matemática. Dentre as várias alternativas
propostas, esta obra propõe o uso da Modelagem Matemática, método que
tem se mostrado uma alternativa viável, uma vez que trás em seu eixo
principal de discussão a aplicabilidade do conhecimento matemático de forma
contextualizada e interdisciplinar. O qual tem por objetivo analisar a aplicação
e validação de um modelo matemático em sala de aula enquanto alternativa
pedagógica para o ensino e aprendizagem da Matemática. Espera-se, desta
forma, poder contribuir para a melhoria das condições de ensino e
aprendizagem da Matemática, mas especificamente, para o aperfeiçoamento
de metodologias que desmistifiquem a ideia de uma Matemática rígida e sem
sentido na cultura humana. Este livro foi construído com os resultados de uma
pesquisa, que nos encorajou na busca de meios que possam tornar o
aprendizado da Matemática algo significativo aos alunos da educação básica,
uma vez que pesquisas tem mostrado que a aplicação de um modelo
matemático em sala de aula proporciona um aprendizado significativo da

disciplina.
Para saber mais Murilo Bastos da Cunha 2001 Fontes primarias; Fontes
secundarias; Fontes terciarias; Diretorios.
Salud y ciclo vital. David Padilla Góngora 2019-03-11 Presentamos en este
libro una compilación de veintiocho artículos elaborados por profesionales de
la salud, la psicología y la educación, procedentes de diferentes centros de
investigación de España, Europa y Latinoamérica, en los que dan a conocer
sus experiencias e investigaciones en el campo de la salud, la psicología y la
educación, así como las innegables concomitancias que existen entre estas
tres disciplinas. Se trata del primero de una serie de monográficos sobre
Salud y Ciclo Vital, que el Grupo de Investigación Hum-498 “Intervención
psicológica en desarrollo, educación y orientación”, de la Universidad de
Almería, tiene previsto editar y divulgar, con el fin de contribuir de la mejor
manera posible, a la transferencia del conocimiento científico a la Sociedad.
As áreas tropicais úmidas e as febres hemorrágicas virais Paulo Roberto
Moraes 2008
Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso Estela dos
Santos Abreu 2012-12-04 Livro de orientação sobre os critérios para a

confecção e apresentação de monografias segundo a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). Em sua décima edição, o manual inclui as
quatro últimas normas do órgão, publicadas em 2011 e 2012. A monografia é
um gênero de trabalho do qual o ensaio, a tese, a dissertação e o TCC são
espécies que se caracterizam, de acordo com o grau a ser alcançado, pela
atualização bibliográfica, domínio do assunto, capacidade de pesquisa,
sistematização e criatividade.
Como descentralizar a gestão escolar nas escolas públicas Raimundo Nonato
Neto 2021-03-10 A obra Como descentralizar a gestão escolar nas escolas
públicas, como o próprio título indica, aborda a contribuição da gestão escolar
descentralizada no processo de ensino-aprendizagem, levando-se em conta
as necessidades de gestores, professores, pais e alunos e de toda a
comunidade escolar, inseridos no mundo contemporâneo. Fruto de um
trabalho de pesquisa desenvolvido pelo autor, o livro está organizado em
quatro capítulos e apresenta sugestões de mudanças no que diz respeito à
gestão descentralizada e democrática, tais como: participação da comunidade
escolar; trabalho democrático nos conselhos de pais; grêmio estudantil e líder

de sala; ações planejadas coletivamente; entre outras.
Tratado de metodologia científica Silvio Luiz de Oliveira 2001 Generalidades;
Metodologia cientifica; Metodologia da pesquisa; Metodologia do trabalho
cientifico.
Ensaios Sobre A Gestão Leila Cristina Da Silva Oliveira 2017-09-26 Este livro
faz uma abordagem acerca das boas praticas de gestão que contribuem para
a inovação, marketing e serviços.
Coletânea acadêmica jurídica Bernard Pereira Almeida 2020-01-27 Fiéis ao
ideal que nos acalenta, nos acolhe a alma e nos ajuda a viver, o livro está
marcado, claramente, pela juventude das ideias. Um livro novo, com ideias
novas acerca dos atuais temas jurídicos e correlatos, desde a sua estrutura e
formação até a produção dos seus efeitos. A obra está inteiramente
atualizada. Incorporamos cuidadosamente as modificações legislativas que
alteraram as matérias e fazemos alusão às mais recentes manifestações
jurisprudenciais, deixando a obra atualizada para ser consultada por
estudantes e estudiosos.
Biblioteca Escolar Como Espaço de Incentivo À Leitura
Pesquisa qualitativa em geografia 2013-01-01 Reúne 27 artigos que têm,

como fio condutor, a pesquisa qualitativa em geografia, tratando ora de
reflexões teórico-conceituais, ora de sua aplicação empírica, em diferentes
recortes espaciais do território brasileiro. Os textos resultam de estudos
envolvendo pesquisadores, assim como alunos de pós-graduação (mestrado
e doutorado) e de iniciação científica. Enfatizam, com clareza e rigor didático,
a relevância da aplicação da pesquisa qualitativa em geografia e abordam a
realização dos procedimentos adequados para a coleta e análise de dados.
Revista Mosaicum, número 25 Wilbett Oliveira 2018-12-19 Revista publicada
pelo Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Fasb nas diversas
áreas do conhecimento: educação, filosofia, literatura, administração,
ictiologia. Com a publicação de mais este número – vigésimo quinto – a
Revista Mosaicum, por meio do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão, da Faculdade do Sul da Bahia (Fasb), demonstra o seu papel
fundamental que é a divulgação da pesquisa. O seu caráter multidisciplinar
propicia a publicação de artigos, ensaios e resenhas oriundos das diversas
áreas do conhecimento, a exemplo dos estudos em Educação, Filoso a,
Literatura, Engenharia, Biomedicina e Ictiologia.
Investigação Criminal José Alberto Campos Braz 2013-11-22 Na sociedade

informacional o crime organizado desterritorializou-se e fortaleceu-se,
tornando-se uma ameaça silenciosa e tentacular que procura e, quantas
vezes consegue, corromper a Administração e o Estado, manipular os media
e a opinião pública, denegrir e enfraquecer as instituições que lhe fazem
frente, interferindo nos centros institucionais de decisão judicial, económica e
política. A investigação desta nova criminalidade opaca e defensiva, que
parece resistir imune e impune às chamadas técnicas clássicas de
investigação criminal, constitui o principal desafio que hoje se coloca ao
Sistema de Justiça Criminal. Torna-se vital o desenvolvimento sistemático de
novas metodologias de investigação proactiva, que permitam enfrentar com
eficácia um núcleo restrito de criminalidade mais grave de que são exemplos
os várias tráficos, a criminalidade económico-financeira, o banditismo e o
terrorismo. Um novo paradigma, assente na produção de intelligence criminal,
na cientificidade multidisciplinar e na intensa cooperação, que já não tem por
objecto e ponto de partida o acto criminoso e o seu autor, mas a actividade e
a organização criminosa e já não tem por objectivo reconstituir o passado,
mas sim conhecer em tempo real o presente, e, se possível, antever o futuro.
Uma investigação criminal que, actuando no limite de fronteiras

axiologicamente inegociáveis, conjugue o discurso da eficiência com o
discurso da legalidade, impedindo, em nome da Liberdade e da Democracia,
que se abra a caixa de Pandora do justicialismo securitário.
Tratado de Metodologia Científica Silvio Luiz de Oliveira 1997 A Metodologia
estuda os meios ou métodos de investigação do pensamento correto e do
pensamento verdadeiro, e procura estabelecer a diferença entre o que é
verdadeiro e o que não é, entre o que é real e o que é ficção. Este livro está
dividido em quatro partes, facilitando a exposição da Metodologia como parte
da Ciência. A primeira mostra a tecnologia como sendo a aplicação prática da
Ciência, uma atividade milenar dos esforços humanos para melhorar seu
desempenho no dia-a-dia. A segunda apresenta o conhecimento em suas
várias dimensões, como sendo o reflexo da mente, em que o sentido, a razão
e a intuição são as fontes primeiras do pensamento. Muitos outros assuntos
são debatidos pelas maiores autoridades de todos os tempos, dos présocráticos a Descartes, Locke, Hume, Galileo Galilei e tantos outros mestres.
Na terceira são demonstrados todos os passos para que se realize
metodologicamente uma pesquisa quantitativa, da forma mais didática
possível, para atender às necessidades práticas na elaboração de um TCC,

monografia, dissertação ou tese. A última aborda as diretrizes para a
apresentação de trabalhos científicos ou técnico-profissionais, abrangendo os
elementos do pré-texto, do texto e do pós-texto, apresentação gráfica e
modelos, atendendo às normas e especificações da ABNT e da ISO.
Como Elaborar Projeto de Pesquisa, Artigo Técnico-Científico e Monografia
Luiz Carlos dos Santos 2020-10-27 Esta obra destina-se aos iniciantes na
investigação científica, em especial, dos cursos de graduação nas áreas das
ciências humanas e sociais aplicadas. O livro apresenta, de forma simples e
objetiva, a estrutura e composição dos elementos constitutivos de: projeto de
pesquisa, artigo técnico-científico e monografia, com vistas à produção do
conhecimento. A obra é também recomendada para estudantes da pósgraduação e aos profissionais que desejam publicar seus estudos em
periódicos especializados, uma vez que o material atende aos ditames de
normalização em vigência. Ao final de cada texto, o pesquisador ou iniciante
na investigação científica dispõe de um checklist para avaliar sua produção, o
que possibilita ajustá-la ao rigor técnico-científico.
Observatório Da Educação Oscar Dalfovo & Elcio Schuhmacher 2011-10-11
Os escritos que se encontram nesta obra sobre a necessária articulação entre

a educação básica e o ensino superior não devem ser tomados como algo
novo, tampouco completo. No entanto, a iniciativa liderada por um grupo de
professores da rede municipal de ensino, técnicos da Secretaria Municipal de
Educação de Blumenau - SEMED, pós-graduandos e professorespesquisadores da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB
merece destaque por parte de todos. Ao disponibilizar conteúdos e
metodologias de estudo sobre a ocupação de Blumenau e do Vale do Itajaí
para toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral, este trabalho
acrescenta uma valiosa contribuição à difusão do conhecimento científico a
respeito da nossa terra e da nosa gente. Outro ponto relevante desta obra é a
articulação destes saberes às novas tecnologias de informação e
comunicação que possibilitam a democratização destes conhecimentos a um
número ilimitado de estudiosos e interessados em pesquisar sobre o tema.
Desejo que todos os leitores que tenham contato com esta obra possam
reconhecer o esforço daqueles que se empenharam em disponibilizar
conteúdos e metodologias visando à melhoria da educação básica e da
pesquisa científica.
Metodologia da pesquisa científica: a construção do conhecimento e do
pensamento científico no processo de aprendizagem

Girlene Santos de Souza 2013-10-28 Frente às mudanças que vêm ocorrendo
no mundo, evidenciamos a necessidade do homem estar preparado para as
demandas sociais, o mercado de trabalho, o conhecimento pluricultural, as
novas tecnologias da informação etc. Por isso, investir no estudo e na
pesquisa, enfim, na construção do conhecimento, no desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento crítico e reflexivo é o mais seguro método
para alcançarmos o progresso da ciência e da humanidade. A Metodologia da
Pesquisa Científica se propõe a despertar nos estudantes a importância do
seu potencial de elaborador e produtor de conhecimentos, dando-lhes
condições para que, efetivamente, ampliem a capacidade de desenvolver, a
partir dos conteúdos e atividades trabalhados pelas diversas disciplinas, o
poder de questionar e repensar o que é e como interagir com o mundo que os
circunda. Os conhecimentos trabalhados nessa obra darão condições dos
acadêmicos se organizarem no ato de estudar e ler para que esses momentos
sejam proveitosos e atinjam seus objetivos, isto é, o ato de estudar e ler são o
momento de apreensão dos conhecimentos pertinentes, necessários e
relevantes para nosso crescimento pessoal e profissional. A Metodologia da
Pesquisa fornece oportunidade especial para o aluno comportar-se

cientificamente, desenvolvendo leitura crítica, levantando e formulando
problemas, coletando dados para responder aos questionamentos, analisando
e interpretando-os e comunicando resultados sempre com o objetivo final de
produção de conhecimento.
Sob A Inspiração De Clio Adelar Heinsfeld 2012-02-05 Este é um livro
destinado a quem está iniciando seus estudos de História. Nele, o leitor não
encontrará nem uma nova tese sobre a ciência, ou área de conhecimento,
chamada História. O principal objetivo do livro é introduzir o estudante ao
estudo da História. Em função disso, procuramos escrevê-lo de uma forma
simples, para que possa ser facilmente compreendido.
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