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A PUCPR integra o Grupo Marista e, há 60 anos, ofe-
rece uma formação integral e diferenciada, na qual 
o desenvolvimento de competências acadêmicas e 
humanas andam lado a lado. A marca da instituição 
é reconhecida nacional e internacionalmente por sua 
tradição e excelência, sendo considerada uma das 
três melhores universidades privadas do país*, uma 
das melhores da América Latina e do mundo**, além 
de ser a melhor universidade particular do Brasil em 
ensino na área de saúde***.

Para isso, a PUCPR conta com uma equipe de pro-
fessores com elevada qualificação acadêmica e me-
todologias de vanguarda que valorizam e estimulam 
o protagonismo do estudante. Além de uma estrutu-
ra completa que permite o máximo aproveitamento 
da vida acadêmica, investe na pesquisa científica em 
busca de descobertas que beneficiem o ser huma-
no e a natureza, promovendo projetos culturais e de  
formação humana.

SOBRE A

PUCPR

* Ranking Universitário Folha de S. Paulo 2017 
** Times Higher Education Latin America University Rankings 2017 e Times Higher Education World University Rankings 2018
*** Times Higher Education World University Rankings 2018 by subject: clinical, pre-clinical and health



Vencedora do 60º Prêmio Jabuti 2018 na categoria ciên-
cias, do eixo ensaios, 3ª colocada no Prêmio ABEU 2018, 
na categoria ciências naturais e matemáticas e duas ve-
zes finalista dos rêmios Jabuti de 2014 e 2016.

Unir o conhecimento produzido pela academia com as 
necessidades da sociedade. Este é o objetivo das princi-
pais publicações da PUCPRESS, editora da PUCPR desde 
1983 e anteriormente conhecida como Editora Cham-
pagnat. As obras contribuem para o desenvolvimento de 
competências fundamentais para um mundo complexo e 
em constante transformação.

Para que as publicações da PUCPRESS atinjam ainda 
mais reconhecimento e projeção em âmbito nacional e 
internacional, valores maristas, excelência e inovação 
norteiam os processos editoriais. O conteúdo acadêmico 
e profissional é disponibilizado nos formatos de livros 
digitais e impressos, re científicas com parcerias estraté-
gicas e eventos de divulgação.

A PUCPRESS presta assessoria aos seus autores desde o 
planejamento da publicação, passando pelas etapas de 
avaliação, projeto editorial até a escolha das melhores 
estratégias de distribuição do conteúdo.

Excelência Editorial

O Conselho Editorial da PUCPRESS conta com profes-
sores doutores representantes de todas as Escolas da 
PUCPR e com apoio de pareceristas ad hoc nacionais e 
internacionais a fim de avaliar apropriadamente os ma-
nuscritos recebidos de diferentes áreas de conhecimento.
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ONDE NOS

ENCONTRAR

• Atendimento especializado para professores,      
livrarias, eventos e distribuidores:

 atendimento.pucpress@pucpr.br
 (41) 3271-2692

•  Autores e organizadores:
 pucpress@pucpr.br
 (41) 3271-1701

www.pucpr.br/pucpresswww

pucpress

/ PUCPRESS

•  Neste catálogo foram utilizados alguns ícones representati-
vos dos formatos dos livros e alguns dos seus diferenciais:

• Livros impressos, on-line, open acsses e e-books 
(Amazon, Google, Apple, Kobo).

 
    Mais de 120 Lojas em 20 países.
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O autor rompe com limites estreitos das 
particularidades dos conhecimentos acadêmicos e 
mergulha na totalidade, o que faz abrindo a discussão, 
enfrentando velhos preconceitos. É uma obra de cultura. 
Interpreta e enfrenta os desafios do onhecimento com 
a coragem dos homens livres que prezam a liberdade 
e a criatividade da raça humana. Desafian e, desde 
as primeiras linhas da introdução, prossegue o bom 
combate intelectual, a começar pela questão do tráfi o 
e da migração. Um belo desafio! Gün er Weimer busca 
seus espaços geográfi os na etnicidade, de onde tira a 
sua percepção da cultura como totalidade dos homens.

INTER-RELAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS NA ARQUITETURA
Günter Weimer

Coedição Editora EDIPUCRS 
1ª edição, 2015
ISBN: 978-85-3970-353-1 
328 páginas
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BIOÉTICA AMBIENTAL
Organizadores: Anor Sganzerla, Patricia Maria Forte Rauli e Valquíria Elita Renk

A proposta desta obra é promover o diálogo 
interdisciplinar entre os diferentes saberes, crenças, 
teorias e concepções de nossos tempos, que buscam 
compreender a relação do homem com a natureza, 
de modo a despertar e a promover uma nova 
aliança entre a humanidade e o ambiente, e unir os 
diferentes interesses, sejam humanos ou do meio 
ambiente. Esta nova aliança, por sua vez, não será 
possível se não houver primeiramente uma mudança 
nos valores que orientam a vida humana, de modo 
a sermos capazes de substituir os atuais projetos 
individualistas e materialistas de nossos tempos por 
projetos coletivos, de longo prazo, de reciprocidade e 
de partilha entre todos.

1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-10-7 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-08-4 (e-book)
263 páginas
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BIOÉTICA
BIOÉTICA E VULNERABILIDADES
Organizadores: Mário Antonio Sanches e Ida Cristina Gubert

Vulnerabilidade é um termo que suscita diferentes 
refl xões e conceitos. Neste trabalho não se pretende 
pensar o termo em si, mas sim em algumas situações, 
contextos e condições nas quais o ser humano é 
exposto a uma maior vulnerabilidade, ou seja, quando 
a vida humana pode ser impactada pela avanço das 
pesquisas, pelas transformações e novos contextos 
no mundi da saúde e áreas afins Desta forma, este 
trabalho, elaborado no contexto de bioética no Brasil, 
é aberto ao diálogo pluralista e interdisciplinar. 
Estamos cientes de que a Bioética não endossa 
uma única posição sobre temas polêmicos, por 
causa do necessário respeito à diversidade cultural, 
religiosa, ética e científica mas promove o debate 
e a análise crítica das posturas assumidas. Por isso 
este livro acolheu abordagens diversas, originadas 
de áreas distintas, que poderão nos ajudar a pensar a 
vulnerabilidade além do contexto específi o da saúde.

Coedição Editora UFPR
1ª edição, 2012
ISBN: 978-85-7335-302-0
218 páginas

CONTEXTOS, CONFLITOS E ESCOLHAS EM ALIMENTAÇÃO E BIOÉTICA
Organizadora: Caroline Filla Rosaneli

O livro Contextos, conflitos e escolhas em 
Alimentação e Bioética consubstancia-se, sobretudo,  
em discussões e refl xões sobre alimentação 
em diferentes cenários. Traz esclarecimentos 
sobre alimentação incorporada ao diálogo da Bioética 
nos temas abordados, que envolvem o direito 
humano à alimentação adequada, práticas e escolhas 
alimentares, responsabilidades, vulnerabilidade,  
autonomia, conf litos e condutas éticas, cuidados 
paliativos, comunicação de risco e benefi ência. 
Além disto, aportam aspectos legais, nutricionais, 
familiares, sociais e antropológicos que transmutam 
pelos ciclos da vida, desde a infância, adolescência, 
fim da vida e em doenças específicas

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-50-9
248 páginas

Caroline Filla Rosaneli
(ORGANIZAÇÃO)

Contextos, conflitos
e escolhas em Alimentação

e Bioética
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POR DENTRO DA COMUNICACAO INTERNA: TENDÊNCIAS REFLEXÕES  
E FERRAMENTAS 
Organizadores: Charbelly Estrella, Ricardo Benevides e Ricardo Ferreira Freitas

Se o mundo muda velozmente e a competitividade 
atingiu patamares nunca vistos, cada vez mais será 
importante cuidar para que os organizações atuem 
à busca da excelência, reduzindo os espaço dos 
equívocos, dimensionando os riscos com máximo 
empenho e apresentado-se de maneira mais 
orgânica, sólida, digna de confiança Em torno dessas 
necessidades, estão as pessoas que fazem e para 
quem é feita a comunicação interna.

Tema de máxima importância para diferentes 
academias, o livro trata de suas questões mais 
essenciais. Este se divide em duas partes: 
Perspectiva Histórica e Teórica da Comunicação 
Interna e Conceitos, Ferramentas e Estratégica. 
Os textos também procuram lançar luz sobre os 
tópicos menos óbvios e, paradoxal como pareça, os 
mais fundamentais para a comunicação intramuros. 
Nesse sentido, é simbólico que os autores (professores, 
pesquisadores e profissionais) sejam residen es 
em diferentes regiões geográficas do país com 
atuação interdisciplinar e longos anos dedicados à 
investigação do assunto. 

1ª edição, 2009
1ª reimpressão, 2010
ISBN: 978-85-7292-206-7
224 páginas

MODOS DE OUVIR: A ESCUTA DO RÁDIO AO LONGO DE TRÊS GERAÇÕES
Mônica Panis Kaseker

Em plena era digital, o rádio ainda é o principal meio 
de comunicação para grande parcela da população 
brasileira. Este livro descreve a constituição do 
habitus do ouvinte de rádio no cotidiano familiar. 
Propõe discutir a dimensão das identidades culturais 
construídas por meio da apropriação midiática, 
remetendo ao próprio sujeito inserido em diversas 
posições marcadas por sexo, origem social, idade, 
gênero e geração. Talvez compreender o ouvinte de 
rádio, enquanto categoria social, seja um caminho 
para entender as formas de ouvir das novas gerações 
na complexa sociedade atual de inúmeros estímulos 
visuais e sonoros, cujas informações são cada vez 
mais multifacetadas. Representa uma referência 
não só para profissionais e pesquisadores d  
Comunicação Social, mas também para a Sociologia, 
a História e outras áreas de humanidades.   1ª edição, 2012

ISBN: 978-85-7292-272-2
304 páginas
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EM BUSCA DOS CAMINHOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE
Coordenadores: Fernando Araújo e Marcia Carla Pereira Ribeiro 
Organizadores: Luciano Campos de Albuquerque e Vivian Amaro Czelusniak

Desde 2008, ano em que se desencadeou uma 
crise finan eira, iniciada nos Estados Unidos da 
América e que afetou a economia de diversos 
países, especialmente os desenvolvidos e 
em desenvolvimento, experimenta-se um 
período de baixa capacidade de crescimento 
econômico, inclusive em várias nações europeias. 
A interdependência econômica fez com que 
muitos outros fossem atingidos pela crise global, 
em maior ou menor grau, dependendo de seus 
relacionamentos com os mercados internacionais 
e de suas políticas econômicas internas, não tendo 
como identificar os países absolutamen e isentos 
dos efeitos dessa crise. 

Coedição CNPQ
1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-21-9 (Brasil) 
ISBN: 978-989-20-6317-1 (Portugal) 
360 páginas

DIREITO

ANGELA ARRUDA E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ESTUDOS SELECIONADOS
Organizadoras: Clarilza Prado de Sousa, Romilda Teodora Ens, Lúcia Villas Bôas,  
Adelina de Oliveira Novaes e Karina A. Biasoli Stanich

Este livro, além de se endereçar a todos aqueles 
da psicologia social, também é recomendado aos 
estudiosos das áreas de História, Saúde, Filosofia 
Antropologia, Educação e Psicologia, à medida 
que as análises realizadas por Angela Arruda 
indicam, cada vez mais, os limites arbitrários 
entre as diferentes áreas do saber. O valor deste 
livro-homenagem, organizado pelo CIERS-ed/
FCC, contém 17 estudos, preservando-se a 
unidade de pensamento que escapa ao leitor de 
obras isoladas. E, por facilitar o acesso do leitor 
e do pesquisador a estudos publicados desde 
a década de 1990, que merecem ser reunidos 
e compartilhados dada a sua atualidade. Dessa 
forma, a obra oferece a outros a possibilidade de 
refazer o caminho da pesquisadora.

1ª edição, 2014
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-7292-337-8
399 páginas

EDUCAÇÃO
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NUMA ABORDAGEM POR COMPETÊNCIAS
Gérard Scallon

Este livro, que discute de forma clara e abrangente 
a avaliação da aprendizagem numa abordagem 
por competências, partindo do esclarecimento 
de conceitos fundamentais e fornecendo grande 
variedade de instrumentos para colocá-la em 
prática, contribui de forma muito significativa par  
o avanço de nossos modelos educacionais e para 
a formação dos nossos educadores e gestores 
acadêmicos. Traduzido do francês, este livro tem 
guiado projetos de excelência na graduação da 
PUCPR, bem como diversas instituições de ensino 
superior e estimular a formação de seus docentes 
e gestores. Em 2012, a PUCPR iniciou um projeto 
ousado em busca da excelência na graduação, que 
inclui diversas iniciativas.

1ª edição, 2015
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-05-9 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-95-0 (e-book)
448 páginas
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A ESCRITA DOS SABERES CORPORAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL:  
TEORIA E PRÁTICA
Alice Maria Corrêa Medina

A obra tem como objetivo contribuir com a 
educação no ensino fundamental por meio de 
sugestões de teorias e práticas, considerando 
a relação entre os conteúdos curriculares e os 
saberes corporais dos estudantes. Apresenta 
para a fundamentação um convite aos estudos e 
trabalhos relevantes a partir das contribuições de 
autores das mais variadas áreas do conhecimento, 
seguido de sugestões de atividades práticas.  
A obra poderá ser um recurso para estudantes 
e profissionais que atuem em disciplinas omo 
Educação, Pedagogia, Psicopedagogia, Sociologia 
da Infância, Expressão Corporal, Artes e Educação 
Física, reconhecendo a dimensão interdisciplinar  
e transdisciplinar da educação.

1ª edição, 2017
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-63-9
128 páginas



EDUCAÇÃO
A UNIVERSIDADE EM BUSCA DA EXCELÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE  
A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Clemente Ivo Juliatto

Qualidade da educação. Um assunto que 
interessa a dirigentes de escolas, professores e 
estudantes. Por certo, independente da função 
que exercem, o tema envolve diretamente 
todos os membros da comunidade acadêmica. 
Por sua importância, interessa também a toda 
a sociedade, pois nenhum país consegue ser 
melhor do que os cidadãos que possui e nem 
melhor do que as escolas que os formaram. A 
qualidade da escola frequentada faz a grande 
diferença na vida das pessoas. Toda escola 
almeja formar profissionais ompetentes, 
cidadãos responsáveis, pessoas esclarecidas e 
felizes, preparadas para enfrentar os desafio  
da vida e do mundo. 

1ª edição, 2010
ISBN: 85-7292-151-6
307 páginas

CARTAS AOS ESTUDANTES E AOS QUE PROCURAM CULTIVAR-SE
Clemente Ivo Juliatto

CLEMENTE IVO JULIATTO

978-85-6832-444-8

Este livro traz cartas endereçadas aos estudantes e 
a outras pessoas que desejam cultivar-se por meio 
do estudo e da leitura. Também contém conselhos 
práticos a quem procura ser bem-sucedido na 
escola e na vida. Por meio de 30 cartas, Clemente 
nos deixa a sua experiência profissional omo 
professor de vários níveis do ensino, diretor de 
escola, reitor de universidade, e o que aprendeu ao 
longo da sua vida de assíduo leitor e de estudioso. 
Traz, igualmente, o pensamento e os conselhos de 
bons autores sobre o tema. Acertar nos estudos, na 
escola e na vida é o desejo de todas as pessoas de 
bem. Esta obra, de leitura fácil, contém conselhos 
práticos para isso.

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-44-8 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-72-1 (e-book)
272 páginas
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COLEÇÃO FORMAÇÃO DO PROFESSOR

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ESTUDOS 
METODOLÓGICOS EM EDUCAÇÃO
Organizadoras:  
Adelina de Oliveira Novaes,  
Clarilza Prado de Sousa,  
Lucia Pintor Santiso Villas Bôas e 
Marília Claret Geraes Duran

Volume 5, 1ª edição, 2011
ISBN: 978-85-72922-55-5
181 páginas

FORMAÇÃO DO PROFESSOR: 
PROFISSIONALIDADE, PESQUISA  
E CULTURA ESCOLAR
Organizadoras:  
Romilda Teodora Ens e 
Marilda Aparecida Behrens

Volume 1, 1ª edição, 2010
ISBN: 978-85-72922-24-1
269 páginas
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Volume 3, 1ª edição, 2011
ISBN: 978-85-72922-52-4
360 páginas

SER PROFESSOR: FORMAÇÃO  
E OS DESAFIOS NA DOCÊNCIA 
Organizadoras:  
Romilda Teodora Ens e 
Marilda Aparecida Behrens

Volume 4, 1ª edição, 2011
ISBN: 978-85-72922-54-8
272 páginas

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO  
DO PROFESSOR: CAMINHOS E 
PERSPECTIVAS
Organizadoras:  
Romilda Teodora Ens e
Marilda Aparecida Behrens

Volume 2, 1ª edição, 2011
ISBN: 978-85-72922-46-3
232 páginas

ALFABETIZAÇÃO: 
APRENDIZAGEM E 
CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE
Organizadora:  
Evelise Maria Labatut Portilho



EDUCAÇÃO

A coleção Formação do professor, 
apresenta uma série de estudos sobre 
trabalho docente, norteados pela teoria 
das representações sociais. Apresentam 
uma problematização das políticas 
educacionais, da justiça social e trabalho 
docente em suas diferentes dimensões, 
oferecendo ao leitor alternativas 
de estudo e de aprofundamento da 
investigação na área.

Busca-se com esta discussão possibilitar 
ao professor, ao estudante universitário 
e ao pesquisador uma imersão no 
movimento da educação e na enorme 
complexidade da formação do professor.

Volume 7, 1ª edição, 2012
ISBN: 978-85-72922-71-5
288 páginas

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS, JUSTIÇA 
SOCIAL E TRABALHO DOCENTE 
Organizadoras:  
Clarilza Prado de Sousa,
Lúcia Pintor Santiso Villas Bôas e
Romilda Teodora Ens 

Volume 6, 1ª edição, 2012
ISBN: 978-85-72922-70-8
352 páginas

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
DIÁLOGOS COM A EDUCAÇÃO
Organizadoras:  
Vera Maria Nigro de Souza Placco,
Lúcia Pintor Santiso Villas Bôas e
Clarilza Prado de Sousa

Volume 8, 1ª edição, 2013
ISBN: 978-85-72922-98-2
240 páginas

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
FRONTEIRAS, INTERFACES E 
CONCEITOS 
Organizadoras:  
Lucia Pintor Santiso Villas Bôas,
Marilda Aparecida Behrens e
Romilda Teodora Ens 
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Educação, Formação, Profi ssionalização e Políticas 
é uma coleção de estudos que contribuem para a 
compreensão das relações estreitas entre formação, 
profi ssionalização e políticas. De um lado os 
processos de construção da identidade estudantil 
universitária e da profi ssionalidade docente, e de 
outro, sobre as políticas públicas voltadas para o 
acesso e permanência na educação superior no 
Brasil e na Europa. Discussões que colocam em 
evidência a questão da democratização da sociedade 
ao apresentar de um lado a discussão feita pela 
análise dos sujeitos da educação universitária e de 
outro pelos atos e medidas políticas voltadas para 
educação superior.

ESPAÇOS EDUCACIONAIS: DAS 
POLÍTICAS DOCENTES 
À PROFISSIONALIZAÇÃO
Organizadoras: 
Romilda Teodora Ens, 
Lúcia Villas Bôas e
Marilda Aparecida Behrens

1ª edição, 2015
ISBN: 978-85-68324-13-4
488 páginas

COLEÇÃO EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, 
PROFISSIONALIZAÇÃO E POLÍTICAS

FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: 
RELAÇÕES PEDAGÓGICAS E 
PROFISSIONALIDADE – 
PESQUISAS COM A TÉCNICA Q
Organizadoras: 
Romilda Teodora Ens, 
Lúcia Villas Bôas e
Adelina Novaes

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-49-3
344 páginas

POLÍTICAS DE EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA: 
REFLEXÕES SOBRE A VIDA ACADÊMICA
Organizadoras: 
Ariane Franco Lopes da Silva,
Lísia Regina Ferreira e
Romilda Teodora Ens 

1ª edição, 2017
ISBN: 978-85-68324-89-9
312 páginas

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS À 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
Organizadoras: 
Adelina Novaes, Lúcia Villas Bôas e 
Romilda Teodora Ens

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-48-6
456 páginas
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MOSAICO DE CINCO CORES: PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA OS PROCESSOS 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Cinthia B. Spricigo, Jelson Oliveira e Vidal Martins

CINTHIA B.
SPRICIGO

JELSON
OLIVEIRA

VIDAL
MARTINS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA OS 
PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

eles deem conta dos desafios da sociedade contemporânea. Muitas 

em uma reflexão sobre a missão da educação na formação de sujeitos 

afirmação ética de 

duação em Filosofia da PUCPR, dou
tor em Filosofia pela UFSCar, mestre 
e graduado em Filosofia pela UFPR. 

tura, o Mestrado e o Doutorado em 
Filosofia. É autor de vários artigos e 

ISBN 978-85-68324-30-1

PREFÁCIO DE VIVIANE MOSÉ

Docentes, discentes, gestores, especialistas e 
lideranças políticas, quase todos concordam 
quanto à necessidade e à urgência de mudança 
nos procedimentos educativos e nas estruturas 
universitárias, para que elas deem conta dos 
desafios da sociedade ontemporânea. Muitas 
são as iniciativas ao redor do mundo que 
tentam implementar mudanças no que tange 
ao papel institucional, à relação com o mercado, 
aos vários modelos metodológicos disponíveis 
ou à apropriação dos aparatos tecnológicos, à 
atualização dos currículos e à oferta atrativa de 
novos cursos. A Universidade, quase milenar, tem 
pressa. O peso dos anos, contudo, exige parcimônia 
e responsabilidade. 

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-30-1 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-82-0 (e-book)
128 páginas

ENSAIOS SOBRE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Organizadora: Rosane de Mello Santo Nicola

Escritos por professores universitários de variados 
cursos (Comunicação Social, Direito, Educação 
Física, Engenharia da Computação, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Agrônoma, Jornalismo, Letras, Medicina Veterinária, 
Pedagogia, Química, Relações Públicas, Serviço 
Social, Tecnologia e Processamento de Dados), os 
ensaios constitutivos da obra trazem refl xões 
sobre a docência, o papel do professor e os muitos 
desafios em sala de aula em um empo cujas 
aceleradas inovações tecnológicas promovem 
fenômenos como a “googalização”, a convergência 
de mídias e de linguagens, intermináveis conversas 
nas redes sociais envolvendo muitos usuários, 
textos e um número sem fim de selfie  além da 
facilidade de veiculação e de repercussão.

1ª edição, 2015
ISBN: 978-85-68324-04-2
224 páginas 



ED
UC

AÇ
ÃO

 

20

PESQUISA COM CRIANÇAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Organizadoras: Romilda Teodora Ens e Marynelma Camargo Garanhani

Atualmente, um dos desafios dos estudos sociais d  
criança e de suas infâncias consiste em afirmá-lo  
como um campo de orientações epistemológicas para 
as políticas educativas, a formação de professores 
e a fundamentação de práticas destinadas à 
educação da criança. Com a intenção de contribuir 
com este cenário, apresentamos este livro que 
compõe uma coleção de obras referentes aos 
estudos da criança na formação de professores. 
“Pesquisa com crianças” é o tema desta obra e, para 
isto, convidamos pesquisadores de universidades 
nacionais e internacionais a sistematizarem estudos 
e refl xões sobre investigações com crianças e suas 
contribuições para a formação de professores.

1ª edição, 2015
1ª reimpressão, 2016
ISBN: 978-85-68324-14-1
352 páginas

PARCEIROS EDUCADORES: ESTUDANTES, PROFESSORES,  
COLABORADORES E DIRIGENTES
Clemente Ivo Juliatto

Percebe-se hoje, no mundo, competição demais 
e cooperação de menos. Certamente a situação 
mundial poderia estar bem melhor, se houvesse 
mais colaboração entre os habitantes do planeta. 
Na escola, a situação não é diferente: com mais 
colaboração, teríamos melhores resultados, tanto 
acadêmicos quanto de convivência. Isso aconteceria 
com os estudantes, professores, funcionários, 
dirigentes e com a comunidade escolar como um 
todo. Em educação, a presença da colaboração, ou 
a falta dela, faz uma enorme diferença. Precisamos 
uns dos outros e, assim, da colaboração de todos. 
A presente publicação foi escrita com a intenção 
de contribuir para que a academia venha a formar 
cidadãos mais cooperativos. Este livro trata da 
comunidade acadêmica e das obrigações recíprocas 
que os seus membros têm uns diante dos outros.

2ª edição, 2010
ISBN: 978-85-72922-18-0
200 páginas
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PRISMAS: VISÕES DA LITERATURA NA CONTEMPORANEIDADE 
ESTUDOS LITERÁRIOS E DA LINGUAGEM
Organizadores: Janice Cristine Thiél, Catia Toledo Mendonça, Marcelo Franz e Cristina Yukie Miyaki

Refletir sobre a leitura é vê-la como um grande 
espectro de raios coloridos, resultantes da 
decomposição de uma luz complexa. Os raios 
simbolizam os diferentes estudos que buscam 
compreender essa complexa atividade do intelecto 
humano. Assim, tal como se busca entender o 
comportamento da luz ao atravessar um prisma, 
faz-se necessário entender o ato de ler à luz das 
áreas de literatura e de linguística. Este livro reúne 
estudos sobre a leitura, trazendo ao leitor temas 
como a importância da escolha do texto literário, 
da promoção dos letramentos literário, linguístico, 
multimodal e crítico na contemporaneidade. 

1ª edição, 2012
ISBN: 978-85-7292-259-3
179 páginas 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: UM MOVIMENTO ENTRE A TEORIA  
E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Lívia Dias Coelho

Esta nova edição, agora revista e ampliada, é uma 
demonstração de que o livro é muito procurado e útil 
para os professores interessados em melhorar seu 
desempenho docente de olho no maior envolvimento 
dos alunos no processo de aprendizagem. A contribuição 
do livro é eminentemente prática e, por isso, direta e 
simples. É bom lembrar que não se trata de um livro 
de receitas que por si vão tornar as aulas interessantes. 
Essa condição depende muito do compromisso dos 
professores, que dão colorido e vida aos métodos, 
técnicas e procedimentos didáticos apresentados.

O livro foi produzido a partir da observação e prática 
do trabalho docente e apresenta um acervo grande 
de processos que podem inspirar os professores na 
superação de aulas em que o aluno participa como 
um passivo observador do desempenho verbal do 
professor. A magia do seu uso está nas mãos daqueles 
que lhe transferem seu entusiasmo por serem 
professores, bem como o empenho por levar os alunos 
a superarem suas limitações e alçarem níveis cada vez 
maiores de competência. 

2ª edição, 2013
ISBN: 978-85-7292-302-6
184 páginas
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1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-26-8
128 páginas

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: DO DEBATE CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO
Lindomar Wessler Boneti

Historicamente existe entre a sociologia e a educação 
um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em que 
a sociologia, enquanto uma área de conhecimento, se 
constitui como fruto da educação, essa, a sociologia, 
enquanto também ciência, tem a educação como objeto 
de investigação, oferecendo assim elementos teóricos 
para o estudo dos processos educativos e da prática da 
escola no contexto social. Essa relação entre a sociologia 
da educação nasceu com a própria origem desta ciência, 
da sociologia clássica. Porém, na contemporaneidade 
a relação entre sociologia e educação toma contornos 
diferenciados em virtude de um processo de mudança 
ocorrido no âmbito social e educacional, provocando 
assim um novo olhar sociológico sobre o universo 
educacional. Portanto, a relação entre a sociologia 
e a educação conta com uma trajetória histórica um 
tanto quanto complexa. É esta complexa relação 
historicamente construída entre a sociologia e a 
educação que se dedica analisar neste livro.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MUNDOS DE VIDA
Denise Jodelet

1ª edição, 2017
ISBN: 978-85-68324-90-5
544 páginas

Esta obra reúne pela primeira vez alguns dos 
principais escritos de Denise Jodelet, referência 
obrigatória no campo das representações sociais 
desde a criação do Laboratório de Psicologia 
Social na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), em 1965, por Serge Moscovici. 
A particularidade deste livro é a de fornecer uma 
visão geral do desenvolvimento de uma prática 
de pesquisa empírica e refl xiva que, nos últimos 
trinta anos, tem aberto novas perspectivas no 
exame de questões sensíveis de nosso mundo 
que interessam diretamente à Psicologia Social. 
Descobrimos nele uma contribuição original sobre 
os fenômenos representativos examinados por 
diferentes perspectivas.
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TRABALHO DO PROFESSOR E SABERES DOCENTES
Organizadoras: Romilda Teodora Ens, Dilmeire Sant’Anna Ramos Vosgerau e Marilda Aparecida Behrens

O professor que atua em todos os níveis de ensino 
enfrenta as exigências da sociedade do conhecimento, 
em especial no que se refere à formação que propicie 
a renovação da prática pedagógica. 

A proposição da educação de qualidade para todos 
tem se transformado num dos grandes desafi os para a 
formação inicial e continuada de professores no Brasil.

Assim, este livro, em segunda edição, propõe-se a 
contribuir para estudos e debates indispensáveis à 
formação do professor na sociedade contemporânea.

Ao leitor oferecemos refl exões e pesquisas de autores 
nacionais e internacionais sobre trabalho do professor 
e saberes docentes, em três eixos: trabalho docente e 
saberes; trabalho docente na representação de alunos; 
trabalhos docente e formação inicial e continuada.

2ª edição, 2012
ISBN: 978-85-7292-261-6
272 páginas

EDUCAÇÃO 
SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Organizadoras: Romilda Teodora Ens e Marynelma Camargo Garanhani

Atualmente, estudos da sociologia da infância 
vêm se constituído em um campo de orientações 
epistemológicas para a educação da criança. Em 
decorrência disso, pesquisas e propostas de formação 
de professores buscam, como referência, os atuais 
estudos sociais da criança e de suas infâncias. Nesse 
cenário, apresentamos este livro, produto de uma 
parceria entre grupos de pesquisa e pesquisadores 
de diferentes instituições, os quais realizam estudos 
e investigações sobre a criança e suas infâncias, bem 
como projetos referentes à formação de professores 
para a educação da infância brasileira.

1ª edição, 2013
ISBN: 978-85-72923-01-9
352 páginas
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ENTREPRENEURS: PESSOAS ESSENCIAIS QUE FAZEM ACONTECER
Alexandre de Sá Oliveira

O termo Entrepreneur refere-se à forma original 
do adjetivo Empreendedor, em francês. Qualifica
uma pessoa que realiza seus propósitos, ao mesmo 
tempo em que se realiza, demandando afinidade
com aquilo que se persegue, além do talento e da 
resiliência para efetivá-lo. Mas é possível ensinar 
alguém a ser empreendedor? O que um curso 
de Empreendedorismo ensina usualmente? São 
algumas das questões que este livro pretende 
encaminhar e ele foi escrito para pessoas como 
você, a quem convido a participar desse debate.

Coedição Editora UNIVALI
1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54909-08-6 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-27-5 (e-book)
304 páginasEM
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HANDEBOL: DA INICIAÇÃO À PREPARAÇÃO ESPORTIVA
Luís Rogério de Albuquerque

Muito se fala sobre os esportes em meios de 
comunicação populares como a televisão e a 
internet, porém, no caso do handebol, faltam 
propostas na literatura técnica que possam dar 
subsídios para que o esporte seja iniciado e 
desenvolvido com qualidade. Este livro busca 
suprir essa lacuna, apresentando aos acadêmicos, 
professores e treinadores envolvidos com esse 

esporte uma proposta didática, 
ressaltando aspectos teóricos 

fundamentais e, também, 
a sugestão de atividades 
práticas relacionadas à 
iniciação e à preparação  
do jogador e da equipe  
de handebol.

1ª edição, 2013
ISBN: 978-85-72923-00-2
284 páginas
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O FUTURO É SMART: COMO AS NOVAS TECNOLOGIAS ESTÃO REDESENHANDO OS 
NEGÓCIOS E O MUNDO EM QUE VIVEMOS
André Telles

O futuro sempre nos intrigou, embalados por fi ções 
várias que desde a infância nos dão repertório para 
imaginar este futuro tão incerto, bem, nem tão 
incerto assim. A tecnologia tem proporcionado um 
avanço mais rápido e, em muitos casos, coisas que 
pareciam restritas às telas dos filmes e cartoons já 
estão disponíveis. Enquanto muitos temem uma 
possível dominação das máquinas em relação a 
humanidade, outros tantos dizem que a tecnologia 
proporcionará um salto na qualidade de vida das 
pessoas. O fato é que temos muitas incertezas, mas a 
tecnologia já tem transformado nossas vidas.

Em O Futuro é Smart, André Telles nos apresenta o 
mundo smart como consequência de uma longa 
jornada na qual o conhecimento e a convivência 
tornaram possível esta realidade que vivemos, 
apontando perspectivas com base nesse processo. 

1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-29-9 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-30-5 (e-book)
168 páginas

NUMERICAL METHODS FOR DIFFUSION PHENOMENA IN BUILDING PHYSICS 
Nathan Mendes, Marx Chhay, Julien Berger and Denys Dutykh

This book intends to stimulate research in simulation of diffusion 
problems in building physics, by first pr viding an overview of 
mathematical models and numerical techniques such as the finit  
difference and finite-element methods traditionall  used in building 
simulation tools. Then, nonconventional methods such as reduced 
order models, boundary integral approaches and spectral methods are 
presented, which might be considered in the next generation of building-
energy-simulation tools. The advantage of these methods includes the 
improvement of the numerical solution of diffusion phenomena, especially 
in large domains relevant to building energy performance analysis.

Pretende estimular a pesquisa na simulação de problemas de difusão 
em física de edifícios, fornecendo primeiro uma visão geral de modelos 
matemáticos e técnicas numéricas, como os métodos de diferenças 
finitas e elemen os fini os tradicionalmente usados na construção 
de ferramentas de simulação. São apresentados métodos não 
convencionais, como modelos de ordem reduzida, abordagens integrais 
de limites e métodos espectrais, que podem ser considerados na 
próxima geração de ferramentas de simulação de energia de edifícios. 
A vantagem destes métodos inclui a melhoria da solução numérica dos 
fenômenos de difusão, especialmente em grandes domínios relevantes 
para a análise do desempenho energético dos edifícios.

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-45-5 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-88-2 (e-book)
224 páginas
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A A LÓGICA DOS ESTOICOS
Cleverson Leite Bastos e Paulo Eduardo de Oliveira

A presente obra oferece uma visão introdutória 
à lógica dos estoicos. Num primeiro momento, 
aborda a questão do desprezo ou descaso de alguns 
historiadores da lógica em relação ao sistema lógico-
formal desenvolvido pelos filós fos do Pórtico.  
Para reconstruir uma historiografia da lógica qu  
valorize a contribuição estoica, o texto analisa, em 
seguida, as principais posições de fil fosos e lógicos 
que vislumbram o alcance e a importância da lógica 
dos estoicos para o desenvolvimento posterior da 
lógica ocidental, sobretudo no que diz respeito à 
lógica das proposições. Por fim para os interessados 
em aprofundar o sistema de notação formal, o texto 
traz as principais questões da lógica de proposições 
apresentada pelos estoicos.

1ª edição, 2010
ISBN: 978-85-7292-215-9
88 páginas

AS MARAVILHOSAS UTILIDADES DA GEOMETRIA: DA PRÉ-HISTÓRIA À ERA ESPACIAL
Adalberto Ramón Valderrama Gerbasi

O Professor Adalberto Ramón Valderrama Gerbasi 
apresenta a Geometria por meio de fenômenos 
da natureza e de realizações humanas. História e 
Desenvolvimento da Geometria; Geometria Grega;  
Os Três Problemas da Antiguidade; Cônicas; Espirais e 
Rosáceas; Curvas Ciclícas; Catenária e Curva Normal. 
O autor explica detalhadamente, de forma simples 
e objetiva, todos os capítulos, evitando apresentar 
demonstrações matemáticas. Ele abre uma porta para 
o jardim das curiosidades geométricas, fornecendo 
ao leitor informações que despertam a curiosidade. 

Torna agradáveis 
e interessantes 
tópicos que antes 
eram temidos por 
professores, alunos 
ou leigos. Deste modo 
a compreensão da 
Geometria se torna 
mais fácil.

1ª edição, 2017
ISBN: 978-85-68324-34-9
216 páginas
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A coleção Café com Ideias traz uma série de 
diálogos que nos proporcionam uma leitura 
agradável e nos aponta novas formas de pensar 
os temas propostos nestes três volumes.

No primeiro, a respeito do tempo, onde passado, 
presente e futuro estão presentes, num diálogo 
que traz à mesa a filosofia ontemporânea e a 
história medieval.

A alegria, tema do segundo volume, e as ocasiões 
que ela pode ser estimulada. Um livro que 
investiga as experiências capazes de favorecer a 
sua manifestação.

O terceiro, sobre a cidade e a forma que a 
percebemos. Uma espécie de modo de olhar, 
humanista e partilhado pelos autores, a cidade 
como lugar de convívio. Um olhar não apenas do 
visível, mas também do que se oculta.

DIÁLOGO SOBRE A ALEGRIA:  
ENTRE A FILOSOFIA E A HISTÓRIA
Jelson Oliveira e Marcella Lopes Guimarães

1ª edição, 2016 
ISBN: 978-85-68324-46-2
328 páginas

DIÁLOGO SOBRE A CIDADE: ENTRE A 
FILOSOFIA, ARQUITETURA E URBANISMO
Andrei Crestani, Clovis Ultramari e
Jelson Oliveira

1ª edição, 2017 
ISBN:  978-85-54945-00-8
288 páginas

COLEÇÃO CAFÉ COM IDEIAS

1ª edição, 2015 
ISBN: 978-85-68324-20-2 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-86-8 (e-book)
246 páginas

DIÁLOGO SOBRE O TEMPO:  
ENTRE A FILOSOFIA E A HISTÓRIA
Jelson Oliveira e Marcella Lopes Guimarães
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A COLEÇÃO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO

RICHARD RORTY: FILÓSOFO DA 
CULTURA
Organizadoras: Inês Lacerda Araújo e  
Susana de Castro

Volume 2, 1ª edição, 2008
ISBN: 978-85-72921-89-3
248 páginas

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO 
DE KARL POPPER
Bortolo Valle e 
Paulo Eduardo de Oliveira

Volume 4, 1ª edição, 2010
ISBN: 978-85-72922-21-0
176 páginas

KANT E O PROBLEMA DA 
SIGNIFICAÇÃO
Daniel Omar Perez

Volume 1, 1ª edição, 2008
ISBN: 978-85-72921-87-9
336 páginas

MENTE, COGNIÇÃO, LINGUAGEM
Organizador: Cesar Candiotto

Volume 3, 1ª edição, 2008
ISBN: 978-85-72921-90-9
264 páginas
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A SOLIDÃO COMO VIRTUDE 
MORAL EM NIESTZCHE
Jelson Oliveira

Volume 5, 1ª edição, 2010
ISBN: 978-85-72922-23-4
208 páginas 

Coleção pensamento contemporâneo 
reúne textos importantes de grandes 
pensadores, através de vários textos de 
filós fos que facilitam e estimulam a 
discussão acerca de suas ideias.  
O leitor é convidado a conhecer e 
aprofundar seus estudos sobre Kant, 
Rorty e Popper e Nietzsche, entre  
muitos outros pensadores.

Distribuídos em 6 volumes, a coleção 
apresenta temas como o problema da 
significação; cultura; men e, cognição 
e linguagem; filosofia da ciênci  
a solidão; desejo e prazer. Leitura 
essencial para estudantes, filós fos e 
todos que querem entender a filosofia 
moderna e contemporânea.

DESEJO E PRAZER NA IDADE 
MODERNA
Luiz Roberto Monzani

Volume 6, 2ª edição, 2011
ISBN: 978-85-72922-26-5
280 páginas
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A COLEÇÃO O PENSAMENTO POLÍTICO EM MOVIMENTO

O PENSAMENTO POLÍTICO EM MOVIMENTO: ENSAIOS DE FILOSOFIA POLÍTICA – VOLUME 1
Organizadores: Anor Sganzerla, Antonio José Romera Valverde e Ericson Falabretti

ANOR SGANZERLA
ANTONIO JOSÉ ROMERA VALVERDE

ERICSON FALABRETTI

ORGANIZADORES

confi ança arte 
de governar e de gerir os destinos da cidade em vista ao bem comum

da violência, da desigualdade social, do narcotráfi co, das guerras, da migração 
e da corrupção, facilita que velhos modelos políticos baseados no totalitarismo, 
na discriminação e no preconceito ganhem mais adeptos e simpatizantes, o que 

fi losofi a pode contribuir para iluminar essa realidade política dos nossos tempos? 

saios de fi losofi a política vol. 1
pronta e defi nitiva para o atual problema da política, mas promover a refl exão, o 
debate e o diálogo a partir dos grandes mestres da fi losofi a política de nossa his-

energia e a esperança que nos faz caminhar e manter vivo um ideal. 

Doutor em Filosofi a pela Universidade Federal 

de Filosofi a da PUCPR e Professor Permanente 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Bioética pela mesma instituição. É membro 

de Bioética da Regional Paraná. Tem priorizado 

Doutor em Educação – Filosofi a e História da 
Educação pela UNICAMP. Professor Titular de 
Filosofi a da PUC-SP. Professor de Filosofi a do 

Estudos do Renascimento da PUC-SP. Líder do 
Grupo de Pesquisa Renascimento, Ética, Política 
e Religião. Editor da Revista de Filosofi a Auro-
ra. Membro do Conselho Editorial da Revista de 
Filosofi a Refl exão. Coeditor da Revista Hypnos. 
Membro permanente do Comitês de Ética em 
Pesquisa da PUC-SP. Membro Titular do GT Éti-

Doutor em Filosofi a pela Universidade Federal 
de São Carlos. Realizou estágio de Pós-doutora-
mento na Universidade Jean Moulin (Lyon-Fran-
ça) desenvolvendo pesquisa sobre estruturalis-
mo e fenomenologia na obra de Merleau-Ponty. 
Professor Titular do Curso de Filosofi a da PUCPR 
e Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Filosofi a da mesma instituição. Desenvolve 
pesquisas nas linhas de Filosofi a Política e Epis-
temologia com ênfase em Rousseau e Merleau-
-Ponty, concentrando-se em termos como per-
cepção, linguagem, corpo, estrutura, pintura, 

Sé rgio Ricardo Strefl ing (UFPel)

ISBN  978-8-568-32458-5

VOLUME

1

Volume 1, 1ª edição, 2016
ISBN 978-85-68324-79-0 (impresso)
ISBN 978-85-68324-58-5 (e-book)
292 páginas

A impressão geral é de que a política, agora 
totalmente convertida para atender prioritariamente 
aos interesses de grandes grupos econômicos, 
não parece mais ser capaz de se orientar pelas 
necessidades mais fundamentais do homem. Essa 
realidade promoveu uma crise de confiança Essa 
falta de uma política voltada aos interesses do bem 
comum, além de promover o aumento da violência, 
da desigualdade social, do narcotráfi o, das guerras, 
da migração e da corrupção, facilita que velhos 
modelos políticos baseados no totalitarismo, na 
discriminação e no preconceito ganhem mais adeptos 
e simpatizantes, o que faz com que, em pleno século 
XXI, esses modelos ainda possam ser pensados como 
uma alternativa para gerir a sociedade.

O PENSAMENTO POLÍTICO EM MOVIMENTO: ENSAIOS DE FILOSOFIA POLÍTICA – VOLUME 2
Organizadores: Anor Sganzerla, Antonio José Romera Valverde e Ericson Falabretti

Volume 2, 1ª edição, 2018
ISBN 978-85-54945-31-2 (impresso)
ISBN 978-85-54945-32-9 (e-book)
520 páginas

Se o regime democrático findou por ser o que melho  
poderia expressar o confli o social, natural e latente, 
representando através das instituições políticas as 
diferenças de interesses das classes sociais, chegando 
a ser considerado o regime político por excelência, — 
como sendo um valor universal, sintetizado na forma 
republicana de governar —, encontra-se em crise, 
em vários sentidos e em diversos países ou quiçá de 
modo globalizado. Como hipótese, provavelmente, 
por ter cumprido os seus princípios, devendo ceder 
lugar a um novo modelo mais elevado, que incorpore 
todas as aquisições conquistadas, anteriormente, num 
processo dialético de superação e de incorporação 
das alturas atingidas. 
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COLEÇÃO SABEDORIA PRÁTICA

O que é sabedoria? Se é possível desenvolvê-la, 
então, como exercitar essa atividade, torná-la 
prática? Com uma linguagem acessível, este livro 
alinha grandes temas da vida humana, como o 
amor, a amizade e a morte, aos contemporâneos 
– a diversidade, o consumismo e a relação com 
a natureza. O primeiro volume nos coloca no 
aconchego do lar, o segundo nos leva em viagem 
e o terceiro, que completa essa trilogia, nos conta 
sobre a simplicidade.

Como habitamos é como somos – a metáfora da 
casa. Como nos tornamos – a metáfora da viagem. 
A simplicidade é a designação desse como, é a 
prática, a postura, a maneira, a atitude e o aspecto 
dessa habitação do dentro e do fora. 

3ª edição, 2016 
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-28-8 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-84-4 (e-book)
193 páginas

FILOSOFIA DA VIAGEM
Jelson Oliveira 

3ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-27-1
219 páginas

2ª edição, 2016 
ISBN: 978-85-68324-26-4
228 páginas

ELOGIO À SIMPLICIDADE
Jelson Oliveira 

SABEDORIA PRÁTICA
Jelson Oliveira 
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A presente obra interessa a filós fos, bioeticistas, 
linguistas, literatos, defensores da causa animal e 
todos os que se preocupam com esse tema. Reunindo 
de forma inédita no Brasil textos de especialistas 
renomados nacional e internacionalmente, Filosofi  
animal pretende oferecer ao leitor um panorama 
do debate atual sobre esse assunto, com o qual a 
filosofia assume a sua taref zoofilosófic – algo 
que faz dela, no limite, uma fil zoofia: um amor pel  
animal e um saber que nasce dele.

FILOSOFIA ANIMAL
Organizador: Jelson Oliveira

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-57-8 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-73-8 (e-book)
424 páginas

HUMANO, ANIMAL, ANIMALIDADE

FILOSOFIA 
ANIMAL

JELSON 
OLIVEIRA

ORGANIZADOR

ISBN  978-85-68324-57-8

EXATAS 

AS FACES DA LIBERDADE E A TEORIA DO RECONHECIMENTO
Cesar Augusto Ramos

teoria do RECONHECIMENTO
As faces da LIBERDADE e a 

Cesar Augusto RAMOS

O interesse pelo tema da liberdade perpassa tanto 
os aspectos teóricos referentes ao seu sentido e 
alcance, como o valor da sua efetividade prática. 
Este livro apresenta e discute a liberdade, pela 
mediação da categoria do reconhecimento, na 
perspectiva da individualidade, no seu momento 
subjetivo (o estar consigo mesmo), inscrito 
na consciência e na vontade do sujeito, e na 
perspectiva da intersubjetividade, no seu momento 
objetivo (o estar consigo mesmo no outro), 
retratado nas instituições sociais e políticas.  
A obra é destinada ao público especializado das 
áreas da Filosofia olítica, Ética e Direito, mas 
também é acessível aos leitores de outras áreas, 
interessados na questão da liberdade.

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-52-3
288 páginas
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FILOSOFIA DA LINGUAGEM
Organizadores: Léo Peruzzo Júnior e Bortolo Valle

O tema da Linguagem ocupa um lugar central 
na Filosofia do s culo XX. Sob o influ o do giro 
linguístico, a Filosofia redefine não só a O ologia 
como também a Epistemologia, a Ética, a Estética 
e a Lógica. Os estudos que compõem esta obra 
constituem uma espécie de álbum de onde se pode 
visualizar certas notas características do grande 
debate a respeito do tema.

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-43-1
272 páginas

Léo Peruzzo Júnior 
Bortolo Valle

Organizadores

Orgs.

Filosofia da Lingua

nossa noção intuitiva de signifi

versos autores da história da fi
losofia. Neste sentido, um 

significado implica ir além da 

tramos o projeto da Filosofia 

significado

Pós-Graduação em Filosofia da Pon

pesquisas na área de Filosofia da 

-Graduação em Filosofia da Pontifícia 

Filosofia da Linguagem e Filosofia 

Filosofia do século XX. Sob o influxo do giro linguísti
co, a Filosofia redefine não só a Ontologia como tam

dem ampliar o debate em Filosofia da Linguagem.

978-85-68324-43-1

FILOSOFIA DO GÊNERO EM FACE DA TEOLOGIA: ESPELHO DO PASSADO  
E DO PRESENTE EM PERSPECTIVA DO AMANHÃ
Organizadora: Clélia Peretti

O conteúdo desta obra esmera-se no reencaminha-
mento que procura na teologia um novo paradigma, 
capaz não apenas de visibilizar mulheres e/ou 
grupos oprimidos, mas iluminar as descobertas da 
estruturação de opressões claras e sutis dos jogos 
de poder que organizam discursos normativos e 
estabelecem controles sociais. Essa nova maneira 
de compreender o mundo e o ser humano coopera 
para reconhecer a interdependência de todos os 
fenômenos e seres vivos do ecossistema;  
focaliza-se, sobremodo, o cuidado do ser humano  
com o ser humano como caminho de humaniza- 
ção e de libertação.

1ª edição, 2011
ISBN: 978-85-7292-253-1
344 páginas
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De Descartes a Husserl, passando pela crítica 
kantiana, a verdade é reconhecida como objeto 
privilegiado da filosofia e propriedade do suje o, 
tanto como consciência transcendental quanto como 
atividade empírica. No entanto, na arqueologia do 
saber de Foucault, aquilo normalmente designado 
de verdadeiro se refere ao jogo de regras discursivas 
que confere legitimidade a saberes diferentes em 
uma época determinada. Na genealogia do poder, 
esse jogo de regras está vinculado à produção de 
discursos qualificados omo verdadeiros que se 
impõe mediante a desqualificação de outros tidos 
como falsos. Os discursos operam como mecanismos 
de reprodução do poder.

FOUCAULT E A CRÍTICA DA VERDADE
Cesar Candiotto

Coedição Autêntica Editora
1ª edição, 2010
ISBN: 978-85-7526-497-3
176 páginas

1ª edição, 2017 
ISBN: 978-85-68324-59-2 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-60-8 (e-book) 
120 páginas

UM DIÁLOGO COM SINGER, DENNETT,  
SEARLE, PUTNAM E BAUMAN

Léo Peruzzo Júnior

O que pensam os filósofos contemporâneos?

cenário filosófico contemporâneo; o segundo, por

que interessa saber o que, de fato, esses “filósofos 

contemporâneos” discutem em suas teorias e como 

elas repercutem no mundo não filosófico. A obra 

apresenta o diálogo realizado, ao longo de três anos, 

com Peter Singer, Daniel Dennett, John Searle, 

Hilary Putnam e Zygmunt Bauman. Seu objetivo, 

longe de encontrar um fio condutor entre os auto

res, é perpassar algumas de suas principais ideias 

que têm despertado cada vez mais um significati

ética consciência

linguagem realidade sociedade

O QUE PENSAM 
OS FILÓSOFOS 
CONTEMPORÂNEOS?

As fronteiras do pensamento

matizes da atividade filosófica. 
Debruçar-se sobre o pensar, 
portanto, significa debruçar-se 

limites da racionali
dade
ta “racionalidade”? Estaria ela 
confinada apenas aos limites 
da reflexão humana? Ou, ain

mantêm nossas certezas? Estas 

logo que a obra apresenta com 
Peter Singer, Daniel Dennett, 

Zygmunt Bauman.

Professor de Filosofia da Lin
guagem e da Mente na Pon
tifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR) e da FAE 
Centro Universitário. Doutor 
em Filosofia pela Universida

Aurora 
Journal of Philosophy. Autor 

Wittgenstein: o in
terior numa concepção prag
mática Wittgenstein: 
Perspectivas Dinâmi
ca das Ideias Filosóficas e So
ciais (2013), e organizador da 

Filosofia da Linguagem
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O QUE PENSAM OS FILÓSOFOS CONTEMPORÂNEOS: UM DIÁLOGO COM SINGER, 
DENNETT, SEARLE, PUTNAM E BAUMAN
Léo Peruzzo Júnior

A obra apresenta o diálogo realizado com Peter 
Singer, Daniel Dennett, John Searle, Hilary 
Putnam e Zygmunt Bauman. Seu objetivo, longe 
de encontrar um fio ondutor entre os autores, é 
perpassar algumas de suas principais ideias que 
têm despertado cada vez mais um significati o 
debate nas fronteiras entre ética, consciência, 
linguagem, realidade e sociedade.
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REALIDADE, LINGUAGEM E METAÉTICA EM WITTGENSTEIN
Léo Peruzzo Júnior

De que modo nossa linguagem consegue ser uma 
representação da realidade? É possível figurarmos a  
coisas como efetivamente elas são num espaço que é 
dirigido para fora nós? Os valores que são atribuídos 
aos fatos estariam nos próprios fatos ou ultrapassam as 
fronteiras do mundo? Há fatos ou propriedades morais? 
Como ocorre a conexão entre nossas crenças morais, 
os fatos e sua normatividade? É possível falarmos 
de conhecimento moral com a mesma confianç  
com que falamos de conhecimento científi o? Qual 
a natureza da discordância ou relativismo moral? 
Podemos falar na existência de fatos ou propriedades 
morais que garantem a natureza cognitiva de nossas 
representações? A obra Realidade, Linguagem e Metaética 
em Wittgenstein pretende mostrar que se, no Tractatus, 
o autor aponta uma visão não-cognitivista como 
alternativa para demarcar os limites das proposições 
científicas a partir de Investigações é possível defender 
um cognitivismo pragmático, em que os jogos de 
linguagem morais são expressão intersubjetiva 
compartilhada pela forma de vida humana.

1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-28-2
288 páginas

PLURALISMO NA PSICANÁLISE
Organizadores: Eduardo Ribeiro da Fonseca, Francisco Verardi Bocca,  
Rogério Miranda de Almeida e Zeljko Loparic

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-55-4 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-68-4 (e-book)
376 páginas

PLURALISMO 
NA PSICANÁLISE
ORGANIZADORES
Eduardo Ribeiro da Fonseca
Francisco Verardi Bocca
Rogério Miranda de Almeida
Zeljko Loparic

ISBN 978-85-68324-55-4

Pluralismo na psicanálise é um livro-coletânea 
que cumpre a iniciativa de dar visibilidade aos 
resultados das atividades da linha de pesquisa 
intitulada Filosofia da sicanálise do Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia (P GF) da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Em suas 
atividades, ela contempla disciplinas, seminários, 
orientações, congressos, editorações, traduções, 
projetos em parcerias nacionais e internacionais, 
entre outros. Neste livro, o leitor encontrará capítulos 
de seus membros e de alguns colaboradores 
nacionais e internacionais, apresentando temáticas 
caras à pesquisa filosófic  de modo a constituírem 
uma amostragem do ocorrido.
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O livro Sementes de Sabedoria: pensamentos para 
educadores e educandos contém pensamentos 
de intelectuais famosos do passado e do 
presente sobre a educação e temas correlatos, 
bem como de muitos estudiosos do assunto. 
Tratam-se de sentenças faladas ou escritas 
sobre algum aspecto desses temas candentes. 
Tais pensamentos, numerados, classificado  
por assunto, foram cuidadosamente anotados e 
guardados como preciosidades descobertas pelo 
autor, durante décadas de estudo e de leitura.

1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-68324-92-9
488 páginas

SEMENTES DE SABEDORIA: PENSAMENTOS PARA EDUCADORES E EDUCANDOS
Clemente Ivo Juliatto
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VIDA E LIBERDADE: ENTRE A ÉTICA E A POLÍTICA 
Organizadores: Cesar Candiotto e Jelson Oliveira

VIDA E LIBERDADE 
ENTRE A ÉTICA E A POLÍTICA

ORGANIZADORES

CESAR CANDIOTTO

JELSON OLIVEIRA

VIDA E LIBERDADE

PREFÁCIO

ROBERT HANNA

ISBN  978-85-68324-56-1

1ª edição, 2016
ISBN 978-85-68324-56-1 (impresso)
ISBN 978-85-68324-70-7 (e-book)
408 páginas

Os excelentes ensaios reunidos neste volume 
dialogam com vários aspectos das muitas questões 
filosóficas fundamentais que ercam os temas da 
vida e da liberdade, a partir de pontos de vista 
históricos, éticos e políticos. Aqui se encontram 
ensaios sobre os conceitos de vida e liberdade na 
obra de Nietzsche, Hans Jonas, Bourdieu, Foucault, 
Sartre, Giorgio Agamben, Judith Butler, Hannah 
Arendt e Claude Lefort. E há também ensaios sobre 
perfeccionismo moral e ação política em relação à 
vida e à liberdade. Mas este livro é filosoficame e 
significati o, não somente por causa da alta 
qualidade de seus ensaios, mas também, e talvez 
principalmente, porque em breve se tornará uma 
parte integrante da segunda onda da Revolução 
organicista em filosofi

(Robert Hanna, no Prefácio)
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ELETROMIOGRAFIA: O QUE É E PARA QUE SERVE
Eduardo Mendonça Scheeren, Eddy Krueger e Cíntia de la Rocha Freitas

Felipe é um fisioterapeuta que recebeu a proposta 
de uma clínica para operar um equipamento de 
eletromiografia (EMG). Cláudia é uma aluna de 
Educação Física que quer compreender os efeitos da 
fadiga muscular em ciclistas utilizando EMG. Ricardo 
é um engenheiro que gostaria de se aprofundar na 
bioengenharia utilizando EMG. Colegas de clínica, 
Daniela (fonoaudióloga) e Marina (odontóloga) 
leram um artigo que dizia que a utilização da EMG é 
recente na área e auxilia o diagnóstico de distúrbios 
motores, como alterações de deglutição, mastigação 
e fala. O que todos têm em comum? A possibilidade 
de explorarem novos horizontes e crescerem em suas 
carreiras com a utilização da eletromiografia 

1ª edição, 2015
ISBN: 978-85-68324-07-3
72 páginas

GOVERNANÇA LOCAL E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Organizadores: Maria Alexandra Cunha, Klaus Frey e Fábio Duarte

Interdisciplinar e com contribuições internacionais 
de autores as acadêmicas e de profissionais d  
governança eletrônica, este livro é uma oportunidade 
de debater e troca de experiência sobre governança 
local e as tecnologias de informação e comunicação. 
Do uso das TICs como instrumento inovador para 
a governança e democracia, surge um campo de 
conceito e prática que são abordados pelos textos 
desta coletânea. O livro contribui com refl xões 
críticas em torno das possibilidades e limites de 
governança eletrônica nos municípios.

1ª edição, 2009
ISBN: 978-85-72921-84-8
344 páginas
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GOVERNANÇA PÚBLICA, REDES SOCIOTÉCNICAS E  
POLÍTICAS AMBIENTAIS URBANAS
Altair Rosa, Mario Procopiuck e Klaus Frey

Resultado de trabalhos interdisciplinares 
desenvolvidos por redes de cooperação que 
envolveram participantes de diferentes países, o 
objetivo dos autores foi compreender de que modo 
instituições, organizações, associações e grupos sociais 
se articulam, enfatizando o papel das Tecnologias 
da Informação e Comunicação — principalmente a 
Internet — como meio de suporte a redes sociotécnicas 
em políticas urbanas. Além disso, demonstram a 
aplicabilidade da Social Network Analysis (SNA) 
para explicitar e caracterizar a rede de governança 
ambiental urbana.

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-40-0  
272 páginas
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À ESCUTA DO INFINITO: ESTAMOS MAIS PERTO DE DEUS?
Fabiano Incerti

A noite de 11 de abril de 2016 ficará marcada para  
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).  
No palco do Teatro Universitário (TUCA), um dos 
maiores intelectuais e influen es pensadores 
católicos, o Cardeal Gianfranco Ravasi, senta-se para 
uma conversa franca e transparente com um dos mais 
respeitados astrofísicos agnósticos da atualidade, 
o professor brasileiro Marcelo Gleiser. O tema que 
os provoca e os aproxima é a pergunta por Deus. 
Partindo de perspectivas diferentes e igualmente 
profundas, na medida em que a interlocução avança, 
eles dão o exemplo do que parece ser a urgência 
para esses nossos tempos: é preciso dialogar.  
E ambos nos ensinam que antes de ser uma 
concessão, o diálogo é um exercício que exige 
abertura, aprendizagem e o reconhecimento de  
que o outro, ao mesmo tempo que me desinstala,  
é quem me completa. 

1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-68324-77-6 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-06-0 (e-book)
64 páginas
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INTRÉPIDOS MISSIONÁRIOS DA IGREJA NO PARANÁ:  
BIOGRAFIAS DE PRESBÍTEROS 
Coordenador: Jurandir Coronado Aguilar

Esta publicação, resultado do trabalho de pesquisa 
dos alunos da graduação em Teologia, da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), câmpus de 
Londrina, oferece uma visão sucinta e expressiva  
das primeiras décadas de evangelização da Igreja nas 
regiões norte e noroeste do Estado do Paraná.  
Trata-se de um trabalho preliminar, fruto de 
um esforço coletivo e acadêmico, de pesquisa e 
organização de documentos e testemunhos  
que expressam a experiência destemida e 
desafiadora de missionários, pertencentes ao  
clero secular e religioso, que foram responsáveis  
pela organização da Igreja e pela expansão da fé 
cristã no território paranaense.

1ª edição, 2010
ISBN: 978-85-7292-219-7
348 páginas

DESIGUAIS DA NATUREZA E DESIGUAIS INCOMUNS
Virgílio Balestro

O filós fo Epicteto (50-130), nos Entretenimentos, 
segundo o registro do seu discípulo Arrieno, 
enfatiza: “A tua convicção é que te impele, porque 
escolha prepara escolha”. Isto vale para a pessoa 
e para a sociedade política. A pessoa, no seu 
momento terrestre, reside e se domicilia no 
precário, visto que a morte tudo solve. Na sociedade 
política, porém, as escolhas, historicamente, são 
de título permanente. O subdesenvolvimento 
econômico constitui a histórica sucessão de ruins 
escolhas de nocivos escolhos. 

O historiador Fernand Braudel (1902-1985) 
enfatiza os grandes espaços e os tempos de larga 
duração. De 1950 em diante, dedicou-se à economia 
europeia anterior à Revolução Industrial. Aprazia-
lhe sublinhar que o desenvolvimento é visitante 
noturno que surpreende; não vendo adequadas 
condições e preparo, passa a bater em outras portas. 

1ª edição, 2012
ISBN: 978-85-7292-263-0
504 páginas
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MATUSHKA: HISTÓRIAS DE UM MOSTEIRO RUSSO 
Dom Bento de Souza

Neste livro, Dom Bento de Souza relata 
sublimemente a busca que está dentro de todos 
nós. Baseando-se em tantos anos de vida monástica, 
experiências próprias, relatos e o contato com seus 
irmãos de comunidade, ele consegue romancear 
de maneira clara, objetiva e muito agradável o 
que é a vida monástica do Oriente, mas também a 
do Ocidente, que tanto experimentou. A vida num 
mosteiro é assim, feita de várias histórias pessoais 
tão diferentes, mas que, unidas, formam um belo 
mosaico: o mosaico da comunidade monástica. 

Caro leitor, você certamente se encantará com este 
incrível livro.  Lembre-se: nunca lute contra Deus! 

Um monge do Mosteiro da Ressurreição
1ª edição, 2014
1ª reimpressão, 2015.
ISBN: 978-85-7292-343-9
136 páginas

MAR NEGRO: REFLEXÕES SOBRE A IMIGRAÇÃO ALEMÃ NA RUSSIA
Estevão Müller

Mar Negro é um mergulho profundo nas águas da 
história e da memória dos povos alemães que, em 
diferentes ondas migratórias, deixaram sua terra natal 
com o sonho de uma nova vida na pátria Rússia, nem 
sempre tão acolhedora. Tal como uma narrativa que, 
muitas vezes, utiliza o recurso da memória, do lembrar, 
ou ainda, da anamnesis, Estevão Müller — com seu 
vasto conhecimento a respeito dos alemães do Volga 
e suas imigrações — tece a trama dessas populações 
migrantes em seus principais fatos, protagonistas e 
lembranças que se apresentam delicadamente, uma a 
uma, de acordo com as relações complexas atinentes 
aos temas, às circunstâncias, ou a sequências, por 
vezes, não cronológicas, próprias à composição 
narrativa respaldada pela memória desses povos e 
de seus descendentes.

1ª edição, 2014
ISBN: 978-85-7292-334-7
112 páginas
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NÓS CIBORGUES: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SUBJETIVIDADE HOMEM
Fátima Regis

Popularizados pelos livros e filmes de ficção 
científica os ciborgues escaparam do campo do 
imaginário. A integração homem-máquina é hoje um 
fato: a ciência altera o corpo humano e a tecnologia 
está presente em atividades sensoriais e cognitivas. 
Esses acoplamentos desafiam as fron eiras que 
definiam o humano omo sujeito natural e pensante 
e a técnica como artificial e au omática. Fátima 
Regis conta a história de como o desenvolvimento 
tecnocientífi o do século XX automatizou o humano 
e humanizou a técnica, gerando o ciborgue. A fi ção 
científica ornou-se a narrativa que melhor traduz o 
mundo em que vivemos. Nós, ciborgues propõe que, 
longe de serem meros produtos de entretenimento, 
as obras de fi ção científica suscitam pr fundas 
interrogações filosófica  como questionamentos 
sobre o que é o homem e qual a sua capacidade de 
intervir no mundo. Fazendo uma ponte sagaz entre 
ciências humanas e tecnológicas.1ª edição, 2012

ISBN: 978-85-7292-250-0
224 páginas

MENTE DIALÓGICA: SENSO COMUM E ÉTICA
Ivana Marková

O diálogo tornou-se um conceito teórico central 
em ciências humanas e sociais, assim como 
para profissionais da educaçã , da saúde e da 
psicoterapia. Neste livro, por meio da combinação 
de trabalhos teóricos e investigações empíricas 
rigorosas, Ivana Marková apresenta a ética 
da dialogicidade como alternativa à estreita 
perspectiva do individualismo e do cognitivismo 
que tem tradicionalmente dominado o campo da 
psicologia social. A sua perspectiva dialógica, que 
foca a interdependência entre Eu e Outros, oferece 
base teórica consistente para compreender, 
analisar e discutir questões sociais complexas.

1ª edição, 2017
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-91-2
316 páginas
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Francisco Catão

Considerando que a Boa-Nova do Reino é sempre 
viva e efica  (Cf. Hb 4,12), é novidade capaz de 
levedar toda realidade (Cf. Mt 13,33), apresentamos, 
com muita alegria, a obra A Nova Evangelização, do 
renomado autor e professor Francisco Catão.

Na esteira da celebração dos 50 anos de abertura do 
Concílio Vaticano II – novo Pentecostes na Igreja –, a 
13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
realizada de 7 a 28 de outubro de 2012, cujo tema 
foi “A Nova Evangelização para a transmissão da fé”, 
constitui um momento significati o no processo de 
aggiornamento da Igreja. Como nos afirma o au or, essa 
iniciativa “se faz sob o signo da Nova Evangelização” 
e, nesse sentido, nasceu a ideia desse subsídio, um 
material que nos auxiliará a compreender um pouco 
mais “o que o Magistério da Igreja quer transmitir, para 
avaliarmos devidamente suas orientações quando 
forem oficialmen e sancionadas”.1ª edição, 2013

ISBN: 978-85-72922-74-6
90 páginas

PASTORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFERENCIAL PARA A AÇÃO  
PASTORAL – PEDAGÓGICA
Grupo Marista

Este livro apresenta a sistematização de uma 
caminhada frente ao desafio de onstituir uma escola 
em pastoral. Elaborado a partir de múltiplos olhares 
e ampla participação, buscamos redimensionar a 
compreensão e aprofundar conceitos que embasam 
o trabalho nos campos pastoral e pedagógico.
Compreendemos a criança como sujeito capaz de 
produzir ideias e significados de expressar opiniões 
e experiências por meio de diferentes linguagens. 
Nesse enfoque, buscamos superar a “imposição 
de verdades” para desenvolver ações baseadas na 
interlocução, na proposição e discussão de conceitos. 
Entendemos que o diálogo com a realidade, as 
relações estabelecidas no âmbito educativo e o 
modo como as crianças, suas famílias e comunidades 
entendem e se relacionam com a espiritualidade, 
a religião e Deus, são pressupostos para o 
planejamento pastoral. 

1ª edição, 2012
ISBN 978-85-7292-266-1
208 páginas
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TEMAS PARA PENSAR E ENSINAR PSICOLOGIA 
Organizadora: Michaella Carla Laurinda

Deseja-se, com este livro, despertar o interesse 
dos leitores para o conhecimento construído pela 
psicologia e pelo que fundamenta o saber-fazer 
ético e competente na área. A diversidade de 
abordagens teóricas e técnicas que constituem esta 
obra são pertinentes a todas as etapas da graduação, 
propiciando articulação entre teoria e prática.  
A proposta é uma introdução às teorias psicológicas, 
capazes de despertar nos acadêmicos questionamentos 
e refl xões. Os capítulos estão agrupados em eixos 
temáticos a fim de facilitar o estud . Tais eixos 
abordam: a psicologia como ciência e profissã , as 
diferentes teorias e técnicas utilizadas em psicologia, e 
as dimensões do desenvolvimento humano.

1ª edição, 2011
ISBN: 978-85-72922-51-7
216 páginas

TEORIAS DOS DIREITOS HUMANOS EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Organizadores: Cezar Bueno de Lima e Mirian Célia Castellain Guebert

A coletânea dos capítulos deste livro assume postura 
analítico-crítica, propondo debater e estudar os 
Direitos Humanos sem perder de vista o lugar de 
enunciação, condicionamentos e possibilidades de 
efetivação de tais direitos. Em Teorias dos Direitos 
Humanos em perspectiva interdisciplinar, os/as 
autores/as, procedentes de diferentes universidades 
brasileiras que abrigam Programas de Pós-Graduação 
(Mestrado) em Direitos Humanos, oferecem uma 
diversidade de temas vinculados a estudos e 
pesquisas interdisciplinares na área.

1ª edição, 2016
ISBN: 978-85-68324-51-6 (e-book)
368 páginas

Organizadores
Cezar Bueno de Lima

Mirian Célia Castellain Guebert

TEORIAS DOS direitos humanos EM 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
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PROTOCOLO DE CONDUTAS DO SERVIÇO DE GINECOLOGIA 
Santa Casa de Misericórdia de Curitiba

Apresentar condutas práticas das diversas afecções 
em Ginecologia para acadêmicos de Medicina, 
residentes, médicos generalistas e ginecologistas. 
Com esmerada preocupação, os autores dividiram 
o livro em 11 seções, assim distribuídas: Avaliações 
de rotina da Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba; Ginecologia Geral; Ginecologia Endócrina 
e Reprodução Humana; Uroginecologia; Doenças 
Vulvares; Planejamento Familiar; Climatério; 
Mastologia; Oncoginecologia; Emergências em 
Ginecologia; Situações especiais em Ginecologia. 

1ªedição, 2016
ISBN: 978-85-68324-32-5
248 páginas
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ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS
Silvia Deboni Dutcosky

A ciência sensorial é aplicada não só para 
alimentos, mas hoje também concentra esforços no 
desenvolvimento e na padronização de métodos de 
análise para cosméticos, produtos de higiene pessoal, 
perfumaria, cremes e loções hidratantes, filtro  
solares, vestuário, dentre muitos outros produtos de 
consumo. A metodologia adequada consegue avaliar 
a funcionalidade e qualidade sensorial do produto, 
mas segue muito além, quando buscamos entender 
como a qualidade desse produto é percebida e 
valorizada pelo consumidor. O conceito de qualidade 
percebida e valorizada pelo consumidor é o objetivo 
final de odo projeto de inovação. O importante é 
que o diagnóstico aconteça a partir do consumidor 
durante o desenvolvimento do produto. 

4ª edição, 2013
2ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-7292-303-3
540 páginas
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NUTRIÇÃO
MESAS LUSO-BRASILEIRAS: ALIMENTAÇÃO, SAÚDE & CULTURA – VOLUME 1 
Coordenadoras: Carmem Soares e Cilene da Silva Gomes Ribeiro

Neste volume I, abordam-se as preocupações 
dietéticas da mesa, desde a Antiguidade romana 
ao séc. XX. Aqui são considerados o ofício médico, 
os pacientes, a medicina popular, as acomodações 
ao ambiente da colônia, alguns novos paradigmas 
do séc. XX. Na Parte II seguem-se análises em que 
a mesa é também resposta e veículo de diálogo 
com o transcendente, revestindo-se de simbolismos 
religiosos, que é preciso decodifica .

Coedição Universidade de Coimbra
Volume 1, 1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-19-0 (e-book)
332 páginas

Coedição Universidade de Coimbra
Volume 2, 1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-11-4 (e-book)
372 páginas

MESAS LUSO-BRASILEIRAS: ALIMENTAÇÃO, SAÚDE & CULTURA – VOLUME 2
Coordenadoras: Carmem Soares e Cilene da Silva Gomes Ribeiro

Reúne-se, em mais esta obra coletiva, valiosas 
contribuições para o melhor conhecimento do 
patrimônio alimentar luso-brasileiro a partir de 
processos de “trânsitos culturais”, conceito que tem 
em conta as condições de recepção e de apropriação, 
a construção de trânsitos culturais anteriores aos 
momentos de encontro de uma com a outra.  
O volume 2 apresenta um novo conjunto de  
12  estudos cujo enfoque incide no patrimônio 
ancestral comum dos países ditos ocidentais, em 
realidades culturais internas e externas às geografia  
de Portugal e Brasil.  

NEW

NEW
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COMO NÃO FAZER UMA TESE
Clovis Ultramari

Este livro, inicialmente, fora escrito ao candidato 
em início de sua pesquisa de doutoramento. Após 
leitura de pareceristas das editoras, concluiu-se 
que seria também do interesse do orientador.
Seus capítulos apresentam as principais fases da 
elaboração de uma tese. Inicia com a escolha do 
tema de pesquisa e do orientador e avança até 
a sessão da defesa. O estilo que Clovis Ultramari 
utiliza é irônico, divertido, algumas vezes, como ele 
mesmo diz, “cínico”. Com isso, garante que a
leitura desse livro não seja mais um “fardo” de 
compromisso de leitura a fazer, mas sim um 
passatempo muito útil.

Coedição Editora EDUEPB e 
Editora Livraria da Física
1ª edição, 2015
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-25-7 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-80-6 (e-book)
152 páginas

A obra dá conta de como o Patrimônio Alimentar do 
Mundo Lusófono, em especial de Portugal e do Brasil, 
resulta de uma verdadeira “odisseia” de sabores, 
pois assenta sobre as viagens (longas, incertas e, a 
mais das vezes, penosas) de portugueses para terras 
desconhecidas ou mal conhecidas — desde os tempos 
iniciais dos descobrimentos (sécs. XV–XVI) até os 
fl uxos migratórios mais recentes (séc. XX). Em sua 
bagagem, os colonos e os emigrantes carregavam 
uma série de memórias identitárias, dentre elas, 

a gustativa. A respeito desses 
Novos Mundos, criaram uma 

série de expectativas, 
sem nunca deixarem de 
sentir certa nostalgia em 
relação ao local/cultura 
de origem. 

ODISSEIA DE SABORES DA LUSOFONIA
Coordenadoras: Cilene da Silva Gomes Ribeiro e Carmen Soares

Coedição Universidade de Coimbra
1ª edição, 2015
ISBN: 978-85-68324-17-2 (e-book)
304 páginas

a gustativa. A respeito desses 

Novos Mundos, criaram uma 



PESQUISA

47

COLEÇÃO ÉTICA EM PESQUISA

Volume 1, 1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-02-2 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-12-1 (e-book)
74 páginas

ÉTICA NA PESQUISA CIENTÍFICA
Thiago Rocha da Cunha,
Léo Peruzzo Júnior e
Jussara Maria Leal de Meirelles

Volume 2, 1ª edição, 2018
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-54945-03-9 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-14-5 (e-book)
86 páginas

ÉTICA EM PESQUISA 
ENVOLVENDO SERES HUMANOS
Ilda Lopes Witiuk,
Beatriz França,
Cauê Krüger e
Mirian Celia Castellain Guebert

Volume 3, 1ª edição, 2017
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-24-0 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-17-6 (e-book)
94 páginas

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS EM 
ATIVIDADES CIENTÍFICAS E 
ACADÊMICAS
Marta Luciane Fischer

Volume 4, 1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-04-6 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-16-9 (e-book)
60 páginas

QUESTÕES ÉTICAS EM PESQUISAS 
CONDUZIDAS COM ANIMAIS 
SILVESTRES NA NATUREZA, NO 
LABORATÓRIO E EM CATIVEIRO
Julio Cesar de Moura Leite e  
Marta Luciane Fischer
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Volume 6, 1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-68324-47-9 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-18-3 (e-book)
72 páginas

ÉTICA EM PESQUISA 
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
Rafael Zotz e Marta Luciane Fischer

Volume 5, 1ª edição, 2018
ISBN: 978-85-54945-05-3 (impresso)
ISBN: 978-85-54945-15-2 (e-book)
92 páginas

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS PARA 
PESQUISA E ENSINO NA MEDICINA 
VETERINÁRIA
José Ademar Villanova Junior,
Rüdiger Daniel Ollhoff,
Ana Silvia Miranda Passerino e
Valéria Natasha Teixeira

COLEÇÃO ÉTICA EM PESQUISA

[...] o compartilhamento entre o ser humano e 
as diferentes espécies [...] não se limita apenas 
a aspectos físicos. [...] Essa condição real nos 
impõe, como dever intransferível, uma vigilância 
permanente quanto a adoção de uma postura 
ética severa, em todos os momentos e em todos 
os níveis, sempre que se configura uma relação d  
interesse entre o homem e qualquer outro ente 
da natureza. [...] Em especial, quando se entra no 
campo relacionado com o manuseio de animais, cuja 
presença e participação na evolução histórica, social 
e científica do homem oi decisiva.   

Uma vez aceito esse contexto, torna-se mandante 
que o homem, o ser mais evoluído desse ambiente, 
não se permita sob qualquer hipótese, uma 
conduta que possa contradizer ou desrespeitar os 
cânones que norteiam esta relação bilateral entre 
o ser humano e o ser animal em todos os níveis e 
situações, sob risco de interromper o curso natural 
da sua existência, dentro do seu ecossistema.

Por isso a obra chega num momento importante 
da discussão que se trava no país, com foco no uso 
de animais na pesquisa científica Nela, discute-se 
de maneira clara, abrangente, corajosa e imparcial 
um dos assuntos mais candentes e polêmicos da 
atualidade, apontando caminhos e iluminando uma 
das áreas mais polêmicas no mundo científi o e 
acadêmico do país.

(Prof. Waldemiro Gremski —  
Biólogo e Reitor da PUCPR)
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Marisa Lajolo e Regina Zilberman trazem à tona 
e discutem novas perspectivas assumidas pela 
literatura infantojuvenil brasileira contemporânea. 
Oferecem ao leitor um instigante percurso por livros 
impressos e digitais dos últimos 30 anos, discutindo 
rumos e práticas destas importantes produções 
literárias. Talvez por isso, nas palavras de Roger 
Chartier, que assina o prefácio, trata-se de um livro 
“sutil e sábio”. Vamos conferir?

1ª edição, 2016
1ª reimpressão, 2018
ISBN: 978-85-68324-42-4 (impresso)
ISBN: 978-85-68324-66-0 (e-book)
179 páginas

LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA: UMA NOVA OUTRA HISTÓRIA
Marisa Lajolo e Regina Zilberman

Marisa Lajolo
Regina Zilberman

− −

OUTRA 
HISTÓRIA

LITERATURA
INFANTIL  BRASILEIRA

UMA
NOVA−

−

ISBN  978-8-568-32442-4

Prefácio

Roger Chartier

TEORIA
 LITERÁRIA
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