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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Antonio Carneiro Leão: e o ensino de línguas estrangeiras
no Brasil
Autor: Jonathas de Paula
ISBN: 978-85-7628-778-0 | 207 p.
Sinopse: Antônio Arruda Carneiro Leão (1887-1966) foi professor
e educador brasileiro, além de imortal da Academia Brasileira de
Letras. Ele sempre esteve envolvido com debates educacionais
e sociais da nação brasileira. Dentre suas diversas atividades
exercidas na educação, este livro destaca sua atuação como
professor-chefe de francês no Colégio D. Pedro II e o responsável
por implantar na reforma das línguas estrangeiras, no ensino
secundário, o método direto para o ensino de línguas durante a
reforma Francisco Campos realizado a cargo do Governo Federal
no Brasil.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Democratização e privatização: uma relação possível na
gestão da educação básica pública?
Autora: Elma Júlia Gonçalves de Carvalho
ISBN: 978-65-86383-07-2 - impresso | 216 p.
ISBN: 978-65-86383-13-3 - ebook (PDF) | 216 p.

Sinopse: O livro tem por objetivo dar visibilidade às nossas investigações.
Temos priorizado a análise do novo papel do Estado e da redeﬁnição de
suas relações com o setor privado e com a sociedade civil no novo contexto
de crise estrutural do capitalismo. Observamos que, nesse processo de
reorientação, o Estado tem recuado em sua atuação como prestador direto
dos serviços públicos, o que, de certo modo, abala as antigas referências,
oportunizando novos questionamentos, particularmente a respeito das
fronteiras entre o público e o privado e do abandono de funções tradicionais
do Estado na formulação de políticas e na gestão da educação pública.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Educação infantil em debate: desaﬁos políticos e
pedagógicos
Organizadores: Lucinéia Maria Lazaretti, Luciana Figueiredo
Lacanallo Arrais, Maria Eunice França Volsi
ISBN: 978-65-86383-00-3 - ebook (ePub)
Sinopse: O livro é uma coletânea proposta para a formação inicial
e continuada de professores, pesquisadores da área e proﬁssionais
da educação infantil, com o ensejo de provocar reﬂexões e
aprofundamentos teóricos e metodológicos sobre os aspectos
políticos e da prática pedagógica, na educação infantil. Os capítulos
do livro foram escritos por pesquisadores atuantes em grupos de
pesquisa da pós-graduação em Educação e se refere a resultados
de pesquisas e estudos relacionados às problemáticas afetas à
ação Infantil.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Métodos, objetos e fontes: a pesquisa em história da
Educação
Organizadores: Alessandro Santos da Rocha, Luciano Mendes de
Faria Filho, Marcília Rosa Periotto
ISBN: 978-85-7628-776-6 | 220 p.
Sinopse: O livro aborda métodos historiográﬁcos e contribuições
na área da História da Educação. O debate ressalta as fontes
históricas e os seus objetos, os quais se constituem em arcabouço
teórico para futuras pesquisas ao mesmo tempo em que salienta
os fundamentos educativos construídos nos tempos históricos e
impõe a reﬂexão sobre os processos circunscritos às sociedades
em transformação. A diversidade de temas aponta para
investigações que veem a educação um amplo processo e resulta
em manifestações socioculturais que exprimem a árdua tarefa que
envolve o ininterrupto fazer humano.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Os sentidos do corpo e do movimento
Autora: Alice Maria Corrêa Medina
ISBN: 978-65-86383-06-5 | 87 p.
Sinopse: A obra Os sentidos do corpo e do movimento procura
identiﬁcar, investigar e discutir sobre a produção do movimento
perceptivo, nascido na essência de cada sentido corporal, a partir
da audição, do tato, do olfato, da visão e do paladar. O livro aborda
questões relacionadas ao corpo, ao movimento e a dança no
campo das representações e ressigniﬁcações humanas, a partir de
discussões, entre e além das relações e produção de sentidos.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Psicologia e políticas públicas: perspectivas e desaﬁos para
a formação e atuação
Organizadoras: Ednéia José Martins Zaniani, Roselania Francisconi
Borges
ISBN: 978-85-7628-781-0 | 307 p.

Sinopse: O livro Psicologia e políticas públicas: perspectivas e desaﬁos
para a formação e atuação, a partir de enfoques teórico-metodológicos
distintos, propõe reﬂexões sobre a formação e atuação em Psicologia
na interface com as políticas públicas, especialmente as de Educação,
Saúde e Assistência Social. Aborda temáticas atuais, debate percalços
e perspectivas de mudanças na produção de saberes e práticas,
pleiteando uma Psicologia com claro posicionamento ético-político,
alinhada com a defesa da educação pública de qualidade e dos
princípios do SUS e do SUAS.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2020

Titulo: Silêncios e literatura: construções de sentido em Jerusalém
Autora: Luzia A. Berloﬀa Tofalini
ISBN: 978-65-86383-08-9 | 278 p.
Sinopse: Os silêncios fazem parte de toda espécie de linguagem. O
estudo Silêncios e literatura: construções de sentido em Jerusalém
empreende uma leitura crítico-interpretativa do romance,
contemplando diversas faces do silêncio e seus possíveis sentidos,
com o intuito de perscrutar de que modo os silêncios dessa
narrativa se conﬁguram como ‘vozes’ que se erguem do texto
literário, clariﬁcando o sentido total da obra.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: A (des) patologização do processo de escolarização:
contribuições da Psicologia Histórico-cultural
Organizadoras: Nilza Sanches Tessaro Leonardo, Sivia Maria
Cintra da Silva, Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal
ISBN: 978-65-87626-04-8 | 382 p.
Sinopse: Considera-se relevante a presente coletânea por
aglomerar e apresentar estudos e pesquisas que tratam sobre
a patologização e medicalização do processo de escolarização, a
partir dos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural.
Busca contribuir para a construção de reﬂexões e compreensões
que abram possibilidades de contraposição às concepções
hegemônicas sobre os problemas no processo de escolarização,
concepções estas que partem de um viés biologicista e patologizante
que culmina na medicalização da educação.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: A ﬂor de abril: reﬂexões de Júlia
Autora: Júlia Rebordinho Donida
ISBN: 978-65-87626-00-00 | 108 p.

Sinopse: Em A ﬂor de abril: reﬂexões de Julia, a autora, com visão e
sensibilidade, enfoca fatos e se coloca em parentesco com a vida palpitante
com coragem e lirismo, usando metáforas e símbolos na confecção da
matéria do cotidiano. Num afago gentil da poesia literária, ela traz, nas
crônicas, ﬁguras comuns, singelas e harmônicas, concatenando situações
com lições de vida. Com grande interesse pelo social, sempre, mesmo
que subjetivamente, encontra-se o desejo de transformar o cotidiano
em conteúdo ﬁlosóﬁco, trazendo, como diz a palavra, conhecimentos
fundamentais relacionados à existência. Fiel a seu modo de sentir e se
expressar, a autora não desiste da esperança como bandeira de coragem,
fé e racionalidade; em resumo, traz a interpretação do Divino ao Homem.
Os olhos sem o Espírito são impotentes e cegos (Kant).
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: A legião Parini: o regime fascista, os emigrantes italianos e a
guerra da Etiópia, 19365-1936
Autor: João Fábio Bertonha
ISBN: 978-65-86383-94-2 | 324 p.
Sinopse: O livro aborda a experiência da Legião Parini, uma unidade
de 4000 emigrantes italianos que se incorporou às forças italianas
que invadiram a Etiópia em 1935. O livro analisa não apenas a
unidade e a sua formação dentro da estrutura de poder fascista,
como faz um trabalho de história transnacional e comparada,
estudando as coletividades italianas de dezenas de países, com o
objetivo de entender a presença dos voluntários na unidade.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: Atlas digital de patologia - aspectos macroscópicos dos
processos patológicos gerais
Autores: Tania Cristina Alexandrino Becker, Alice Maria Souza
Kaneshima, Edilson Nobuyoshi Kaneshima, Priscilla de Laet Sant’Ana,
Mariana Canova da Silveira, Yan Furquim Depieri, Maristela Gabriel
ISBN: 978-65-86383-85-0 | 151 p.

Sinopse: O Atlas digital de patologia constitui um registro fotográﬁco das
principais alterações anatomopatológicas macroscópicas e microscópicas
estudadas dentro do escopo da patologia geral. O conhecimento dessas
alterações estruturais possibilita a integração entre os aspectos teóricos da
disciplina com os estudos de resumos clínicos abordados nas atividades
práticas que envolvem o processo ensino-aprendizagem da disciplina de
patologia geral na área de saúde. Dessa forma tem-se uma ferramenta
de grande utilidade para a construção das bases do conhecimento da
patologia geral direcionada para todos os estudantes da área de saúde,
bem como para proﬁssionais e docentes que busquem aperfeiçoar seus
conhecimentos.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: Educação e gestão neoliberal: a escola cooperativa de
Maringá, uma experiência de Charter School?
Autor: Mário Luiz Neves de Azevedo
ISBN: 978-65-87626-05-5 | 230 p.
Sinopse: Elegemos como objeto central deste livro a relação entre
educação e neoliberalismo. Nosso objetivo principal é de conhecer suas
origens, descobrir a que veio, discutir sobre as causas da sua aceitação
geral e identiﬁcar as suas propostas para a educação. O mercado é o
instrumento de (des)regulação da economia nomeado pelo neoliberalismo.
Os doutrinadores neoliberais imaginam um mercado perfeito. Desejam que
ele evite as crises, equilibre a oferta e a procura e aloque eﬁcientemente
os recursos. Pode-se analisar esse movimento de diferentes perspectivas.
Por uma delas, o neoliberalismo é visto como mais uma representação da
falsa consciência expressa pelas classes dominantes ou por frações destas
classes.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: Imagem: diálogos e interfaces interdisciplinares
Organizadores: Josie Agatha Parrilha da Silva, Marcos Cesar
Danhoni Neves
ISBN: 978-65-86383-89-8 - ebook (PDF) | 276 p.
Sinopse: O livro Imagem: diálogos e interfaces interdisciplinares
nasceu da ideia desenvolvida por um grupo de docentes da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, ao estabelecer diálogos
sobre o tema Imagem entre diferentes áreas de conhecimento.
As imagens se fazem presentes de forma signiﬁcativa no cotidiano
humano e a pesquisa em torno delas possibilita novas formas de
comunicações, interpretações e estéticas diferenciadas, alicerçadas
em fundamentos, teorias e práticas que requeiram um domínio
visual próprio e a busca ininterrupta dos sentidos deﬁnidores do
próprio conhecimento.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: Kafka, Faulkner, Borges e outras solidões imaginadas
Autor: Cyro de Mattos
ISBN: 978-65-86383-95-9 | 153 p.
Sinopse: Em Kafka, Faulkner, Borges e outras solidões imaginadas,
de Cyro de Mattos, um conjunto de autores clássicos geniais
convidam-nos a habitar o imaginário por meio da contemplação
dos sonhos, da convivência com os vícios da solidão. Personagens
ora representam a fuga, ora a perda de identidade pelos labirintos,
ora bebem o suco amargo das neuroses. O simbolismo do real
chega-nos às vezes pior do que ele é.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: Militância de Florestan Fernandes em defesa da escola
pública brasileira (1954-1964)
Autor: Mário Borges Netto
ISBN: 978-65-86383-91-1 | 150 p.
Sinopse: Esta obra trata da ação intelectual de Florestan
Fernandes no campo educacional, no período de 1954 a 1964,
quando da sua militância como intelectual em defesa da educação
pública no contexto da elaboração e tramitação da LDB nº 4.024,
de 1961. Sociólogo de formação, um dos principais estudiosos
da constituição da sociedade e do capitalismo brasileiro, legítimo
intelectual orgânico dos grupos subalternos, Florestan Fernandes
ﬁcou marcado na historiograﬁa da educação brasileira por seu
envolvimento ativo e persistente na luta pela escolarização dos
ﬁlhos da classe trabalhadora.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: O que pode o corpo?: saberes e práticas da Educação Física
e Ciências do Esporte
Organizadores: Larissa Lara, Pedro Athayde, Maria Isabel Brandão
de Souza Mendes
ISBN: 978-65-86383-85-0 - impresso) | 216 p.
ISBN: 978-65-86383-87-4 - ebook (ePub)
Sinopse: Esta coletânea explora saberes e práticas da Educação
Física e das Ciências do Esporte que se desdobram a partir da
questão ‘o que pode o corpo?’. Os textos que compõem essa
coletânea são resultantes da conferência de abertura do XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte/VIII Congresso
Internacional de Ciências do Esporte e da 7ª Edição do Prêmio
CBCE de Literatura Cientíﬁca.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: Tornando-se formadores(as) de professores(as) de Ciências
da natureza e matemática: reﬂexões teórico-práticas
Organizador: André Luis de Oliveira
ISBN: 978-65-86383-84-3 | 168 p.
Sinopse: O presente livro foi constituído por reﬂexões teóricopráticas de pós-graduandos que participaram da disciplina de
Formação de Professores para o Ensino das Ciências, do Programa
de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática PCM, do Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de
Maringá. Nele encontramos suas impressões e sistematização de
leituras e discussões acerca dos aspectos epistemológicos, políticos
e pedagógicos da formação docente trabalhados no curso.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM - 2021

Titulo: SOS Riachos: uma aventura pelos riachos urbanos
Autores: Anne Carolynne Bogo Andreussi, Beatriz Bosquê Contieri,
Carolina Laurenti, Evanilde Benedito, Felipe Boldo Martins, Matheus
Maximilian Ratz Scoarize; Ilustrações de Fabiano Burgo, Lucas Yuri
Chiozzi Soda, Pamela Yukari Sakaguti
ISBN: 978-65-87626-01-7 - ebook (PDF) | 43 p.

Sinopse: Ambientes aquáticos estão sujeitos à degradação causada pelos
impactos humanos, como o descarte irregular de lixo, a substituição de mata
nativa por exótica, o desmatamento e o esgoto clandestino, principalmente
em riachos urbanos. O objetivo desta cartilha é de sensibilizar jovens
cidadãos sobre o seu efetivo papel na preservação desses ambientes.
Por meio de uma história divertida e lúdica, o peixe Érica e o Macaco Gui
exploram os riachos da região de Maringá e trazem informações relevantes
sobre ecologia, saúde e meio ambiente para os jovens leitores
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Coleção
Documentos e História
2021

LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Catálogo dos processos civis da comarca de Campo Mourão
Autor: Frank Antonio Mezzomo
ISBN: 978-65-86383-86-7 (2. ed.) - ebook (PDF) | 621 p.
Série/Coleção: Coleção Documentos e História n. 6
Sinopse: O livro é resultado da pesquisa ‘Organização, catalogação,
descrição e digitalização dos Processos da Vara Cível da Comarca de
Campo Mourão (1961-1976)’, desenvolvida com apoio ﬁnanceiro da
Fundação Araucária e do CNPq. Em sintonia com a noção de que os
processos se constituem como uma fonte histórica, desenvolvemos
um trabalho de organização, higienização e catalogação de 4.925
autos ligados à Vara Civil que compõem o fundo documental. O
catálogo está organizado em 16 seções, correspondentes aos anos
de 1961 a 1976, indicando as principais informações de cada um
dos Processos, além de prefácio e capítulo que problematiza a
noção de documento e desenha um perﬁl do acervo. O material
apresenta um mapeamento do acervo dos Processos Civis da
Comarca de Campo Mourão, constituindo-se como instrumento de
consulta do pesquisador interessado em compreender as relações
vivenciadas pelos sujeitos em sociedade.
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Coleção Fundamentum
2020

LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Anatomia dos animais domésticos: introdução e conceitos,
sistema tegumentar e osteologia
Autora: Tatiana Carlesso dos Santos
ISBN: 978-85-7628-783-4 | 59 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 131
Sinopse: Este volume abordará o estudo da Anatomia Animal
dos animais domésticos. No primeiro capítulo serão discutidos
conceitos gerais, terminologia anatômica, divisão do organismo e
os princípios de construção do organismo animal. Na sequencia,
o sistema tegumentar será explorado com o estudo da pele e de
seus anexos e por último serão abordados os ossos e as suas
particularidades. Em todos os capítulos esquemas e fotograas
auxiliarão a abordagem prática dos assuntos.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Modelagem computacional em Engenharia Hidráulica: HECRAS 5.0.7
Autores: Bruna Forestieri Bolonhez, Jhonathan Yoshiaki Namba,
Paulo Fernando Soares, Ed Pinheiro Lima
ISBN: 978-65-87626-03-1 | 59 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 132
Sinopse: O River Analysis System ou HEC-RAS é um software de
modelagem hidráulica utilizado para o estudo de rios e canais. Esse
livro servirá como um guia, instruindo o aluno acerca da interface
e funcionamento do software. Um exemplo será desenvolvido ao
longo do livro, aplicando as ferramentas disponíveis, e exercícios
complementares serão propostos para ﬁxação do conhecimento.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Ensino de funções via resolução de problemas: teoria e
propostas para a sala de aula
Organizadores: Marcelo Carlos de Proença, Luiz Otavio Rodrigues
Mendes
ISBN: 978-65-86383-09-6 | 71 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 133

Sinopse: Apresenta-se propostas de ensino para introduzir o
conteúdo de funções – aﬁm, quadrática, exponencial, logarítmica,
tangente, modular – por meio de um problema. Segue os pressupostos
do ‘Ensino-aprendizagem de Matemática via resolução de problemas’,
baseado nas cinco ações de ensino de Proença (2018), a saber: escolha
do problema, introdução do problema, auxílio aos alunos durante
a resolução, discussão das estratégiasdos alunos, articulação das
estratégias dos alunos ao conteúdo. Destina-se a futuros professores,
professores e demais interessados.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Soluções de transferência de calor utilizando o Ansys®
Autores: Tiago Francisconi Borges Camargo, Cassio Rodolfo Aveiro
da Silva, Mônica Ronobo Coutinho, Victor Cesar Panuci, Alisson
Cocci de Souza, Nathália Wisniewski Siqueira, Wagner André dos
Santos Conceição
ISBN: 978-65-86383-11-9 | 71 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 134
Sinopse: O software Ansys® é um dos programas de simulação
mais difundidos dentro da engenharia no mundo. O Ansys®
foi desenvolvido com intuito de facilitar a vida dos engenheiros
que resolviam problemas que envolvessem elementos ﬁnitos
manualmente. Este método matemático pode ser aplicado a quase
todo tipo de problema de transferência de calor, mecânica dos
ﬂuidos, transferência de massa e outros.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Técnicas e processos construtivos de edifício - 1ª parte
Autor: José Aparecido Canova
ISBN: 978-65-86383-12-6 | 72 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 135
Sinopse: A construção de um edifício requer o conhecimento de
várias técnicas e processos construtivos para a sua realização com
qualidade. Nesse sentido, este material apresenta a contribuição,
com uma sequência apropriada, referente ao modo como executar
os serviços do edifício no sistema convencional. Por ser a primeira
parte, está limitado ao término da estrutura e engloba desde as
etapas iniciais de implantação do canteiro e locação da obra até
os processos utilizados para os tipos de fundações e as partes
componentes do sistema estrutural, pilares, vigas e laje.
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Coleção Fundamentum
2021

LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Tecnologia de paniﬁcação
Autores: Patrícia Matos Scheuer, Kimberli Pauline Berwig, Antonio
Roberto Giriboni Monteiro, Alicia de Francisco de Casas
ISBN: 978-65-86383-99-7 | 59 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 136
Sinopse: Este livro apresenta conhecimentos de maneira geral
acerca da paniﬁcação, trazendo conceitos básicos sobre a estrutura
do trigo, que é o principal ingrediente utilizado em pães, e dos
outros componentes da massa do pão. O livro descreve o processo
da paniﬁcação, evidenciando os principais equipamentos utilizados
e os controles existentes. Além disso, elenca as características
físico-químicas e reológicas de farinhas, e de qualidade de pães,
citando alguns dos principais defeitos encontrados na paniﬁcação
e formulações básicas para a realização de aulas práticas.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Química de carboidratos
Autoras: Suelen Pereira Ruiz Herrig, Beatriz Cervejeira Bolanho
Barros, Valéria Aquilino Barbosa
ISBN: 978-65-86383-96-6 | 74 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 137
Sinopse: Essa obra detalha vários aspectos químicos relacionados
aos carboidratos presentes em alimentos, bem como, suas
estruturas químicas, propriedades químicas e funcionais, alterações
durante o processamento e armazenamento dos alimentos e
aplicações. Além de elucidar aspectos teóricos deste ramo da
química orgânica, este livro aborda aspectos contextualizados com
alimentos, de forma interligada.
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LANÇAMENTO VIRTUAL DE LIVROS DA EDUEM

Titulo: Princípios moleculares da morfogênese embrionária e do
desenvolvimento fetal
Autores: Gustavo Henrique Doná Rodrigues Almeida, Eneri Vieira
de Souza Leite Mello, Luzmarina Hernandes, Fernanda Losi Alves
de Almeida, Larissa Carla Lauer Schneider, Jaqueline de Carvalho
Rinaldi, Eliane Papa Ambrosio Albuquerque
ISBN: 978-65-86383-97-3 | 76 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 138

Sinopse: A Embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento dos
organismos não nascidos. Envolve a anatomia, a histologia e as interações
entre as células, mas avança para além da fronteira da morfologia,
abraçando o universo das moléculas. A Embriologia está presente também
na reprodução in vitro, nos estudos com células-tronco, na medicina
regenerativa e na bioengenharia de tecidos, apresentando-se como uma
ciência-mãe que, apesar de antiga, é moderna e se atualiza em tempo real.
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Titulo: Aprender depois dos 60 anos: uma experiência
transformadora
Organizadoras: Carmem Patrícia Barbosa, Josiane Medeiros de
Mello, Sônia Trannin de Mello
ISBN: 978-65-86383-98-0 | 62 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 139
Sinopse: Esta obra visa apresentar de forma bastante simpliﬁcada
alguns importantes conceitos relacionados à pessoa idosa,
pormenorizando a ﬁsiologia do envelhecimento e relatando
experiências didáticas vividas por professores da Universidade
Estadual de Maringá (UEM) que ministram aulas na Universidade
da Terceira Idade (UNATI). Seus capítulos se complementam
com o intuito de que belos relatos de vivências com os idosos da
universidade sejam embasados em consistentes aspectos teóricos,
possibilitando-lhes viver melhor a maioridade dos 60 anos.
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Titulo: Abordagens para o ensino de Francês Língua Estrangeira
Autores: Ana Paula Guedes, Cibele Peraro, Marco Antonio
Hruschka Teles, Wagner Belinato
ISBN: 978-65-86383-92-8 | 68 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 140
Sinopse: O ensino de línguas estrangeiras, seu histórico e as
especiﬁcidades das Abordagens Comunicativa e Acional são
o foco desta discussão que evidencia o papel do professor e as
capacidades a serem desenvolvidas pelos indivíduos durante o
processo de aprendizagem em língua estrangeira. Para tal, partimos
das atividades experimentadas em sala de aula pelos autores, com
especial destaque às práticas de leitura em Língua Francesa, que
complementa a discussão acerca das abordagens essenciais para a
formação do docente em Língua Estrangeira.
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Titulo: Enfermagem em Sala de Recuperação Pós-Anestésica
Autoras: Lilian Denise Mai, Maria Fernanda do Prado Tostes
ISBN: 978-65-86383-88-1 | 63 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 141
Sinopse: A sala de recuperação pós-anestésica insere-se no bloco
cirúrgico e visa assegurar assistência segura ao paciente após o
ato anestésico--cirúrgico, de modo a prevenir, detectar e atender
desconfortos ou complicações ligadas à anestesia ou cirurgia.
Envolvendo proﬁssionais de anestesiologia e enfermagem, cabe
ao enfermeiro implementar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem, com admissão e alta do paciente, escalas de avaliação
e diagnósticos de enfermagem da Taxonomia NANDA I interligados
às classiﬁcações de intervenções, atividades e resultados de
enfermagem.
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Titulo: Marx e a lógica do capitalismo: breve análise de ‘O Capital’
Autoras: Rosalina Lima Izepão, Elohá Cabreira Brito, Rozenilda Luz
Oliveira de Matos
ISBN: 978-65-86383-90-4 | 70 p.
Série/Coleção: Coleção Fundamentum n. 142
Sinopse: Karl Marx foi um dos maiores intelectuais do mundo
contemporâneo, cujo legado é de extrema importância em diversas
áreas do conhecimento. Em virtude desta relevância elaborou-se
o presente livro que tem como objetivo apresentar uma breve
análise do pensamento econômico de Marx e sua interpretação
sobre o funcionamento do Capitalismo, retratado nos três livros de
O Capital, sua mais destacada obra. Complementarmente expõese, também, uma breve biograﬁa de Marx, além da apresentação
de alguns renomados autores cujas obras fundamentaram-se na
teoria de Marx.
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