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 O projeto da Editora UFG já estava na cabeça do prof. Colemar Natal e Silva, 

líder de um forte movimento social que veio a provocar a fundação da Universidade 

Federal de Goiás, em dezembro de 1960. A Imprensa Universitária, embrião da Editora 

UFG, de 1962, nasceu ainda sob a sua gestão. O plantador de sonhos, o destemido 

“fazedor”,  o homem que via o futuro, mas não descuidava do presente, perseguia um 

desenho lógico que tinha em seu centro o entendimento de que a batalha das ideias 

era a batalha das batalhas. Quem irá dizer que não estava coberto de razão? 

 A partir da estrutura da Imprensa Universitária, em 1977, foi criada a Editora UFG. 

Em 1981, foi criado o Centro Editorial e Gráfico (Cegraf), que engloba a Editora UFG. Em 

2019, deu-se início ao processo de reestruturação do Cegraf com o objetivo definido de 

manter as divisões de revisão, editoração eletrônica e impressão como Cegraf UFG e, 

por outro lado, construir as condições para a instalação da Editora UFG como órgão in-

dependente, com estrutura própria e separada do parque gráfico. Na natureza, é o mais 

bem adaptado que sobrevive. A ideia da Imprensa Universitária do prof. Colemar Natal 

e Silva é a nossa raiz; a árvore, as árvores estão no campus, nos campi, em milhares de 

ramos. 

 Esse Catálogo 2021 da Editora UFG incorpora parte dessa trajetória, são títulos 

publicados em várias fases, é o trabalho de gestões anteriores à minha e às quais pres-

to o meu reconhecimento. 

 Os tempos mudaram. O formato impresso vive uma crise global, a sua distribui-

ção continua a ser um gargalo, a distribuição do digital se liquefez. Tudo continua a ser 

complexo, mas para continuarmos de pé, precisamos prospectar o rumo, ler os sinais 

da tempestade. É esse o desafio, muito menor do que o do prof. Colemar Natal e Silva. 

   Que o público em geral possa apreciar e adquirir os nossos títulos, é para isso 

que a Editora UFG existe. A batalha das ideias, lastreada na pesquisa séria e rigorosa, 

continua a ser a batalha das batalhas de uma editora universitária como a nossa: públi-

ca, laica e em busca constante de mais qualidade.

Prof. Anselmo Pessoa Neto

Diretor da Editora UFG

APRESENTAÇÃO
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A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA: MODERNIDADE E PERIFERIA 
Luiz Sérgio Duarte da Silva

ISBN: 
978-85-7274-462-1

Ano: 2017
Edição: 3
Páginas: 136
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,22 Kg

A construção simbólica, social e física de Brasília é a base 
sobre a qual o autor aplica conceitos e métodos da ciência 
da cultura, tal como são desenvolvidos nas obras de Sim-
mel, Weber e Benjamin. Na busca por ultrapassar interpre-
tações apologistas ou detratoras dessa tentativa de adesão 
à modernidade na periferia capitalista, o autor lança mão 
de uma teoria da modernidade que é ao mesmo tempo 
condição e mito social. Assim, é defendida a tese da excep-
cionalidade do ambiente da construção da capital, um lugar 
de cruzamentos simbólicos e sociais.

ISBN: 
978-85-7274-499-7

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 332
Formato:
15x20,5 cm
Peso: 0,32 Kg

A APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE LÍNGUAS
Francisco José Quaresma de Figueiredo (org.)

Esta obra reúne trabalhos brasileiros que trazem a interação 
e a colaboração como formas de favorecer a aprendizagem 
de línguas, tanto em sala de aula quanto no meio virtual. 
Discute os benefícios, as implicações e as limitações da 
aprendizagem colaborativa, contribuindo para a análise 
sobre a aplicação dessa abordagem. Por meio desta leitu-
ra, o leitor pode compreender a importância de centrar a 
aprendizagem nos próprios alunos, que ao exercerem papel 
ativo nesse processo, tornam-se, consequentemente, mais 
autônomos e reflexivos.

ISBN: 
978-85-7274-416-4

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 116
Formato:
15,5x21,5 cm
Peso: 0,19 Kg

A ARCA
Sílvia Thomé

Caracterizado como um romance regional, este livro revela 
todo o engajamento político-social de Sílvia Thomé com 
a situação da população do Nordeste brasileiro. A tomada 
de consciência que propiciou a construção da obra ocor-
reu durante uma longa viagem jornalística empreendida 
por ela naquela região. Durante a jornada, a autora foi se 
confrontando com a miséria de grande parte do povo local, 
além de ser impactada pela realidade instalada. A arca é um 
desses romances que provam que viver é, sem dúvida, um 
ato político.

A ARTE DA GRAVURA EM GOIÁS: 1950 - 2000

Edna de Jesus Goya

ISBN: 
978-85-7274-489-8

Ano: 2020
Edição: 1
Páginas: 304
Formato: 16x21 cm
Peso: 0,61 Kg

A obra é resultado de uma extensa pesquisa histórica e de 
caráter arqueológico sobre a origem e o desenvolvimento 
da gravura em Goiás, sendo o marco inicial da investigação 
a década de 1950. O texto objetiva fornecer ao leitor conhe-
cimentos a respeito da linguagem da gravura, das primeiras 
escolas de artes em Goiás, além de apresentar os pioneiros 
da arte da gravura no Estado, suas obras e métodos de 
impressão. A autora, para a realização desta obra, utilizou 
variada documentação sobre a biografia de artistas grava-
dores goianos.
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ISBN: 
978-85-7274-399-0

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 232
Formato: 14x20 cm
Peso: 0,27 Kg

A ENGENHARIA ELÉTRICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS: ...
Rosângela Nunes Almeida de Castro

A obra analisa o processo de constituição e consolidação 
do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal 
de Goiás. Utilizando como referencial teórico categorias 
do pensamento de Pierre Bourdieu, o autor identifica os 
agentes históricos, as leis e as ideias que orientavam as 
normas de organização do curso. São identificados três 
momentos lógico-históricos para desvendar e interpretar a 
configuração atual desse curso: o das ideias de sua origem 
(1948-1960), o da sua fundação (1964-1985) e o da busca por 
identidade, ou seja, da sua consolidação (1986-2012).

A HEGEMONIA DOS ADMINISTRADORES E OUTROS ESCRITOS
Benedicto Silva

ISBN: 
978-85-7274-421-8

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 64
Formato: 
14,5x21,5 cm
Peso: 0,15 Kg

O autor, natural de Orizona, Goiás, foi um dos mais impor-
tantes intelectuais brasileiros na área de administração 
pública e empresarial e um dos ideólogos fundamentais da 
tecnocracia brasileira. Foi membro fundador da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e da Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas (Ebape). Com o propósito de divulgar 
o pensamento e a trajetória de Benedicto, o Ateliê Tipográ-
fico traz a público uma coletânea de escritos do pensador 
goiano, procurando, com isso, apresentar ao leitor uma 
perspectiva sintética dos seus matizes ideológicos.

A FORMAÇÃO DE UM CAMPO POLÍTICO NA AMÉRICA LATINA: ...
Libertad Borges Bitencourt

ISBN: 
978-85-7274-488-1

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 248
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,18 Kg

Com trânsito entre a história e a antropologia e referenciada 
no contexto latino-americano, esta obra aborda um assunto 
ainda pouco estudado pela historiografia brasileira: as orga-
nizações indígenas e o lugar dos índios no conjunto da na-
ção, entendendo a visão deles com base em suas próprias 
organizações. O livro analisa as questões a eles referentes 
em diferentes instâncias, como Estado e instituições de 
apoio à causa indígena, observando um jogo complexo de 
diálogo que acaba por excluir muitos sujeitos.

A INVENÇÃO DE GOIÂNIA: O OUTRO LADO DA MUDANÇA
Jales Guedes Coelho Mendonça

ISBN: 
978-85-7274-505-5

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 688
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,94 Kg

O livro analisa a escolha do local da nova capital de Goiás, 
resgata ângulos ainda pouco explorados pelas pesquisas 
e interpreta os contextos político, histórico e legislativo que 
garantiram a mudança. São cinco capítulos, nos quais o autor 
retoma velhos temas com novas abordagens, jogando luz 
sobre uma tendência de obscuridade que permeou toda a 
análise da escolha do local para construir Goiânia. Referência 
que se junta aos demais estudos sobre esse tema de perene 
discussão e que transcende os lindes meramente históricos 
e geográficos.
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ANNUARIO HISTORICO, GEOGRAPHICO E DESCRIPTIVO ...
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo

ISBN: 
978-85-7274-494-2

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 56
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,09 Kg.

O Ateliê Tipográfico do Cegraf/UFG encarregou-se do 
trabalho de composição, confecção de provas e impressão 
desta obra, recuperando-a em separata e oferecendo-na 
para apreciação dos leitores, aspecto que lhe atribui valor 
especial. Trata-se, além do conteúdo, da arte e do processo 
de criação na composição e impressão de um texto. O livro 
é considerado uma das mais importantes publicações do-
cumentais sobre Goiás no início do século XX. Registra fatos 
históricos, personalidades ilustres, a geografia e a história 
do estado, àquela época.

ISBN: 
978-85-7274-490-4 

Ano: 2019
Edição: 3
Páginas: 744
Formato: 16x22 cm
Peso: 1,06 Kg 

A POESIA EM GOIÁS: ESTUDO, ANTOLOGIA
Gilberto Mendonça Teles

Este livro representa o primeiro esforço para reunir tesouros 
literários dispersos pelo solo goiano e que corriam o risco de 
perder-se no esquecimento ou na indiferença. O autor traça 
um quadro da produção local, desde os primórdios do sécu-
lo XVIII até a década de 1970. Acrescenta-se a esse mérito a 
disposição de um poeta em revirar folhas e páginas antigas 
e amareladas, no intuito de garimpar os textos. O resultado 
dessa vigília intelectual é um ensaio oportuno, que presta um 
inestimável serviço à literatura goiana e à história da literatura 
brasileira.

ISBN: 
978-85-7274-417-1

Ano: 2015
Edição: 2
Páginas: 174
Formato: 
22x20 cm
Peso: 0,35 Kg

A PÁTRIA GEOGRÁFICA: SERTÃO E LITORAL ...
Candice Vidal e Souza

A ideia de nação supõe, antes de tudo, um estágio elevado 
de elaboração conceitual, não uma realidade concreta. A 
obra analisa a construção dessa ideia no Brasil com base no 
estudo de várias narrativas do pensamento social brasileiro, 
produzidas por e para brasileiros durante o século XX. A autora 
destaca que as narrativas privilegiam a questão do espaço, 
com base no binômio litoral-sertão. O objetivo é compreender 
os significados de determinada produção escrita, que Candice 
classifica como “sociográfica”, para a construção simbólica do 
Brasil.

A POLÍTICA INDIGENISTA NO BRASIL: 1930-1967
Leandro Mendes Rocha

ISBN: 
978-85-7274-504-8

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 316
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,36 Kg

Minucioso estudo da política pública em relação aos ame-
ríndios no Brasil durante o período entre 1930 e 1967, situa o 
contexto histórico e mostra suas ligações com uma forma-
ção social definida. O livro está dividido em treze capítulos, 
dentre os quais nove tratam de questões gerais relaciona-
das à ação do Estado, inclusive um balanço das atividades 
do Serviço de Proteção ao Índio e também a questão agrá-
ria. Os demais capítulos apresentam casos-exemplos repre-
sentativos das especificidades e diferenças que marcam a 
ação indigenista brasileira.
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CAMINHOS DE GOIÁS: DA CONSTRUÇÃO DA DECADÊNCIA ...
Nasr Fayad Chaul

ISBN: 
978-85-7274-486-7

Ano: 2018
Edição: 5
Páginas: 296
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,44 Kg

Seguindo minuciosamente o itinerário de viajantes que 
percorreram Goiás no século XIX, o autor questiona as 
representações de pobreza e decadência que definiram a 
historicidade regional. A ideia de decadência e estagnação, 
elevada à dimensão de conceito, fez que o testemunho de 
pobreza da região significasse a negação de sua existência 
histórica. É assim que o autor, doutor em história e poeta, 
brinda-nos com este ensaio que é eminentemente de crítica 
historiográfica, de revisão de um dos paradigmas que mais 
danos causou e ainda causa à compreensão da história 
goiana.

AS TECEDEIRAS DE GOIÁS: ESTUDO LINGUÍSTICO, ...
Norma Simão Adad Mirandola

ISBN: 
978-85-7274-485-0

Ano: 2019
Edição: 2
Páginas: 492
Formato: 16x22 cm
Peso: 1,02 Kg

Um tecido de ideias e de palavras. Ao falar das tessituras de 
panos, de técnicas de produção artesanal, fala de tramas de 
vidas, dos fios mais sutis da existência, das armadilhas da 
estrutura social, das pessoas que fazem o que é detalha-
damente descrito. Quando analisa o linguajar característico 
das tecedeiras e registra suas atividades artesanais e as im-
plicações socioculturais desse ofício, torna-se uma grande 
fonte de pesquisa, não só para etnólogos e linguistas. É livro 
de grande valia e incentivo a outros tipos de pesquisa sobre 
aspectos da cultura goiana.

APRENDENDO COM OS ERROS: UMA PERSPECTIVA ...
Francisco José Quaresma de Figueiredo

ISBN: 
978-85-7274-413-3

Ano: 2015
Edição: 3
Páginas: 160
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,25 Kg

Nesta obra o autor resgata um assunto que ficou abando-
nado após o advento da abordagem comunicativa no en-
sino de línguas: a questão do erro. Aqui o erro é abordado 
como estratégia, sendo visto como revelador do processo 
de aprendizagem. O assunto é tratado no nível teórico, mas 
sem perder de vista a prática pedagógica. O livro é indica-
do para professores de língua estrangeira e estudantes de 
licenciaturas em letras, podendo contribuir muito com a 
formação desses profissionais, em especial aqueles que se 
dedicam ao ensino de língua inglesa.

CELEBRAÇÃO: QUARENTA ANOS DE LITERATURA
Miguel Jorge 

ISBN: 
978-85-7274-287-0

Ano: 2009
Edição: 1
Páginas: 164
Formato:
15,5x21,5 cm
Peso: 0,24 Kg

Esta publicação é uma homenagem a Miguel Jorge por sua 
produção e contribuição para as artes. Legítimo represen-
tante da geração dos anos 1960, o poeta levou sua marca 
também para o teatro e as artes plásticas, revisitando temas 
singulares de uma forma plenamente atualizada com seu 
tempo. A coletânea é organizada em ordem cronológica e 
busca analogia entre as diferentes linhas poéticas desse 
literato. Depoimentos de escritores, amigos e uma relação 
dos livros, premiações e produções do poeta completam 
esta homenagem em forma de livro.



11CATÁLOGO - EDITORA UFG - 2021.1   

DISCUTINDO HISTÓRIAS DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA: ...
Rogério Chaves da Silva

ISBN: 
978-85-7274-448-5

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 168
Formato: 14x21 cm
Peso: 0,28 Kg

A reflexão sobre os diferentes tipos de história da historio-
grafia empreendida pelo autor foi possível com base na 
releitura do que há de mais significativo já feito no Brasil. 
O que de interessante se construiu é a multiplicação dos 
questionamentos sobre os diversos e sobrepostos contex-
tos, o cruzamento e a problematização dos níveis e dimen-
sões, a investigação dos lugares de enunciação, mediação, 
recepção e produção de conceitos que possibilitam a 
análise da linguagem do historiador. Sendo assim, o leitor 
tem em mãos um importante balanço e análise crítica da 
historiografia brasileira.

DESCOLONIZAÇÃO DE ANGOLA E DE MOÇAMBIQUE: ...
Fernando Tavares Pimenta

ISBN: 
978-85-7274-419-5

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 118
Formato: 
15,5x19 cm
Peso: 0,16 Kg

A obra coloca em perspectiva o comportamento político 
das minorias brancas coloniais durante os processos de 
independência de Moçambique e de Angola no biênio 1974-
1975. Trata-se de uma outra forma de ver a descolonização 
e que tem sido, muitas vezes, menosprezada a favor de uma 
visão focalizada nas negociações entre a metrópole e os 
movimentos guerrilheiros ou nos fatores de ordem interna-
cional. O objetivo é construir um conhecimento estruturado 
sobre a descolonização portuguesa na África Austral, levan-
do em consideração as dinâmicas das políticas internas das 
sociedades coloniais.

ISBN: 
978-85-7274-502-4

Ano: 2018
Edição: 3
Páginas: 136
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,20 Kg

DE COMO FAZER FILOSOFIA SEM SER GREGO, ESTAR MORTO ...
Gonçalo Armijos Palácios

Em um momento em que as ciências humanas sofrem ata-
ques por sua suposta inutilidade ou tendenciosidade ideo-
lógica, é necessário que sejamos todos preparados para 
o pensamento contestador, crítico e bem-fundamentado. 
Não simplesmente ruminar o que vem de fora para não nos 
submetermos de forma subserviente, como o poder político 
conservador quer. Nesse contexto, o autor reflete sobre a 
natureza do filosofar, hoje e sempre, pela necessidade imi-
nente a todo ser humano de pensar filosoficamente. 

CORPO LIMIAR E ENCRUZILHADAS: PROCESSO DE CRIAÇÃO ...
Renata de Lima Silva

ISBN: 
978-85-7274-440-9

Ano: 2016
Edição: 2
Páginas: 168
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,26 Kg

O livro discute corpo, movimento e cultura, articulando 
pesquisa acadêmica, experiência artística e história pessoal. 
A autora propõe um olhar sobre o processo de criação e 
de preparação corporal em dança, com base no estudo de 
técnicas e poéticas presentes em manifestações da cultura 
popular brasileira. Aponta caminhos para pensar uma dança 
cuja corporeidade é elaborada com motivos presentes 
em manifestações culturais e fundida a parâmetros da 
dança contemporânea. Utiliza da narrativa semificcional, 
sintetizando as experiências da pesquisa junto ao 
personagem Seu Firmino.
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EROS E O DESTINO CULTURANTE DA PULSÃO
Veridiana Canezin Guimarães

ISBN: 
978-85-7274-400-3

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 203
Formato: 
14,5x20,5 cm
Peso: 0,27 Kg

O livro toma como ponto de partida a ideia de que Eros é 
um conceito construído na obra de Freud para nomear a 
sexualidade culturante. Ou seja, marcada por mediações 
psíquicas surgidas da imprescindível relação do sujeito com 
a cultura. A partir disso, a autora compreende o recalque 
como destino pulsional estruturante do psiquismo e analisa 
como ele pode ser elucidado na condição de fator cultu-
rante das pulsões. Por fim, a obra aborda a segunda teoria 
pulsional freudiana, baseada na dinâmica entre pulsões de 
vida e pulsões de morte.

ENDOPARASITOSES DE RUMINANTES
Welber Daniel Zanetti Lopes e Alvimar José da Costa (org.)

ISBN: 
978-85-7274-446-1

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 242
Formato: 
20x26 cm
Peso: 0,58 Kg

A criação de ruminantes no Brasil está tornando-se cada dia 
mais moderna, produtiva, profissional e também sustentá-
vel. Com base nesse contexto, esta obra aborda as princi-
pais endoparasitoses de ruminantes, de uma forma técnica 
e aplicada, fornecendo subsídios básicos sobre a patogenia, 
epidemiologia, técnicas de diagnóstico, além de aspectos 
sobre controle e tratamento. O livro é uma importante ferra-
menta de auxílio para estudantes, graduados e produtores 
que estão liderando essa evolução e precisam de mais 
informações que contribuam para o sucesso da atividade.

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: DIÁLOGOS, ...
Cristiane Maria Ribeiro e Mariana Cunha Pereira

ISBN: 
978-85-7274-412-6

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 244
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,37 Kg

Esta obra traz reflexões de professores que em suas traje-
tórias acadêmicas estão comprometidos com a discussão 
das relações étnico-raciais. As análises são diversificadas 
e procuram dar visibilidade a questões relacionadas à 
população negra, discutindo experiências de promoção 
de políticas públicas educacionais. O objetivo é avaliar as 
reais possibilidades de materialização da educação para as 
relações étnico-raciais. O livro representa a oportunidade de 
ultrapassar os limites impostos pelas relações racializadas, 
ainda produzidas nas escolas e na formação de professores.

EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL ESCOLAR: ...
Thaís Lobosque Aquino

ISBN: 
978-65-86636-02-4

Ano: 2021
Edição: 1
Páginas: 383
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,51 Kg

Oriundo de uma tese de doutorado, o livro investiga a epis-
temologia da educação musical em escolas de educação 
básica, tendo em vista as perspectivas política, histórica, 
filosófica e pedagógica dos saberes musicais escolares. 
Trata-se de uma pesquisa teórica de cunho reflexivo. Lon-
ge de pretensões conclusivas, espera-se que o panorama 
composto pela obra mobilize reflexões críticas, quiçá ações 
emancipatórias, voltadas à luta coletiva por uma educação 
(musical) humanizadora e comprometida com a justiça so-
cial.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: ...
Francisco José Quaresma de Figueiredo (org.)

ISBN: 
978-85-7274-459-1

Ano: 2017
Edição: 2
Páginas: 260
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,34 Kg

Destinado a alunos de licenciatura, professores e formado-
res da área de língua estrangeira, aborda questões clássicas 
relacionadas ao ensino e à aprendizagem, com o diferencial 
de sugerir atividades práticas, que podem auxiliar na condu-
ção das aulas e no aprofundamento dos temas. O conteúdo 
é baseado na literatura internacional, mas construído com 
foco no contexto brasileiro e com abordagem em língua 
portuguesa, o que amplia a abrangência da obra e cobre 
uma lacuna existente no mercado editorial brasileiro.

FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: A PROPOSTA LIPMANIANA ...
Rita Márcia Magalhães Furtado

ISBN: 
978-85-7274-509-3

Ano: 2019
Edição: 2
Páginas: 162
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,18 Kg

O livro centra-se na análise da proposta Filosofia para Crian-
ças, elaborada por Matthew Lipman. Trata-se da articulação 
entre Educação e Filosofia, situando a escola e a criança 
como mediadoras desse processo. Discute o direito à inicia-
ção rigorosa e crítica no universo do pensamento, elevando 
o plano do pensamento ao da superação da realidade. Além 
disso, suscita elementos constitutivos da estruturação dessa 
proposta, bem como a forma como se deu sua divulgação 
– em especial na América Latina e no Brasil –, apontando 
as possibilidades e limites de seu aproveitamento na escola 
brasileira.

EUGÊNIO OBLITERADO
Miguel Jubé

ISBN: 
978-85-7274-471-3

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 92
Formato: 
15,5x22 cm
Peso: 0,14 Kg

Esta coletânea de poemas do goiano Miguel Jubé narra fatos 
do cotidiano. O livro apresenta uma poesia esteticamente 
bem realizada, com rigor na elaboração do verso, porém 
sem incorrer no exercício da forma pela forma. O autor 
concentra sua atenção na literatura goiana e na poesia luso-
brasileira, dedica estudos às áreas de estética e filosofia da 
arte. Além de ter reconhecimento regional, o trabalho de 
Miguel Jubé também é premiado internacionalmente.

ETNOGRAFIA DA CESTA KARAJÁ 
Edna Luísa de Melo Taveira

ISBN: 
978-85-7274-340-2

Ano: 2012
Edição: 2
Páginas: 196
Formato: 
20x22 cm
Peso: 0,38 Kg

As rotas percorridas, de diferentes percursos entre um tipo 
de acervo etnográfico, a cestaria e a aldeia, onde os produ-
tores vivem e constroem sua história, são evidenciadas. É um 
livro que surge do entrelaçamento entre descrição e análise. 
Em sua segunda edição, demonstra a relevância dos estudos 
etnográficos criteriosos, a importância dos acervos indígenas, 
a necessidade das articulações entre as expressões culturais 
materiais e imateriais para a compreensão das sociedades, 
mas, acima de tudo, significa mais um momento de homena-
gens aos Karajá de Santa Isabel do Morro.
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FOTOSSÍNTESE
Dijaci David de Oliveira

ISBN: 
978-85-7274-479-9

Ano: 2018
Edição: 1
Páginas: 92
Formato: 14x21 cm
Peso: 0,12 Kg

Um trabalho de recuperação de experiências com a poesia 
concreta, sobretudo da ideia de juntar textos, forma e ima-
gem. O objetivo é explorar a criatividade e as possibilida-
des de decomposição e recomposição de novas palavras, 
formando expressões, sons, textos com sentido estético. O 
livro está organizado em quatro partes: a primeira tem uma 
base política; a segunda aborda conflitos sociais; na terceira, 
o foco é não ter foco, mas experimentar o processo criativo; 
na quarta, o autor trabalha mais profundamente valores 
sociais, sonhos e desejos.

GEOMETRIA AXIOMÁTICA PLANAR
Bryon Richard Hall

ISBN: 
978-85-7274-410-2

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 344
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,48 Kg

Contribuição para uma área com reduzida cobertura: a 
geometria euclidiana clássica. Neste livro o autor mantém a 
abordagem elementar, mas o faz sem deixar de apontar os 
inúmeros e fascinantes conteúdos que cabe aos estudantes 
de geometria conhecer. Conta com formato que visa a aten-
der tanto aos alunos de primeira passagem como a outros 
já experientes e à procura de detalhes mais completos, ou 
seja, um livro para todos. É material de apoio para um curso 
completo de geometria elementar de dois semestres leti-
vos de currículo comum nas universidades brasileiras.

GENÉTICA DE MICRORGANISMOS
João Lúcio de Azevedo

ISBN: 
978-85-7274-282-5

Ano: 2008
Edição: 2
Páginas: 536
Formato: 17x24 cm
Peso: 0,86 Kg

A obra apresenta tópicos básicos que atestam a criativida-
de e o espírito científico da genética microbiana, além de 
salientar os experimentos fundamentais que resultaram em 
descobertas acerca do desenvolvimento da biologia mole-
cular e da biotecnologia. Aborda desde os mutantes e os 
processos formais de recombinação até processos bioquí-
micos de duplicação do DNA e novos sistemas de recombi-
nação e aplicação dos microrganismos na biotecnologia. O 
conteúdo é amplamente ilustrado e direcionado ao ensino 
de graduação e pós-graduação da área de Biologia.

GOIÂNIA E O ART DÉCO
Isabel Rodrigues

ISBN: 
978-658663601-7

Ano: 2020
Edição: 1
Páginas: 31
Formato: 21x21 cm
Peso: 0,10 Kg

Goiânia e o Art Déco fala da descoberta do acervo arquitetô-
nico da cidade. Na narrativa, voltada para o público infantil, a 
autora se deixa conduzir por Carmen, uma capivara curiosa 
sobre a história da sua cidade. Carmen passeava pela Praça 
Cívica com sua mãe e lá encontra edifícios que nunca tinha 
visto antes. Curiosa por serem diferentes, descobre que têm 
o estilo Art Déco e resolve pesquisar sobre o assunto. Ela 
acaba aprendendo sobre a história de Goiânia e convida 
você a visitar e desvendar os monumentos Art Déco com 
ela!
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KALUNGA: POVO DA TERRA
Mari de Nasaré Baiocchi

ISBN: 
978-85-7274-375-4

Ano: 2013
Edição: 3
Páginas: 176
Formato: 20x21 cm
Peso: 0,45 Kg

São páginas de profundo conhecimento sobre o povo 
Kalunga, que vive no maior quilombo do Brasil, localizado 
no estado de Goiás. De lá flui a história desse povo e seu 
modo de vida, incluindo os hábitos alimentares, os espaços 
de moradia e a exemplar sociabilidade do grupo. Um dos 
pontos altos da obra diz respeito à religiosidade Kalunga, 
com destaque para as festas sagradas. Este livro destina-se 
aos que percebem que os direitos humanos só existem a 
partir do momento que respeitamos as diferenças e incenti-
vamos a prática da tolerância.

INSCRIÇÕES DA MEMÓRIA
Renata Rocha Ribeiro, Solange Fiuza e António Manuel Ferreira 

ISBN: 
978-85-7274-472-0

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 248
Formato: 16x21 cm
Peso: 0,30 Kg

Este volume é resultado do interesse da universidade públi-
ca na internacionalização do conhecimento que, assim, reu-
niu pesquisadores de instituições do Brasil, Argentina, Itália 
e Portugal. Fruto dessa articulação, a coletânea congrega 
estudos sobre a relação entre literatura e memória em múl-
tiplas perspectivas, os processos de construção da memó-
ria, coletiva ou individual, memória poetizada, tensões entre 
memória e velhice. Sempre evidenciando a certeza de que 
a memória, ao conversar com o passado, não é meramente 
reprodutora deste, mas continua inventora e recriadora do 
que foi lido ou vivido.

LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES ...
Ari Lazzarotti Filho e Fernando Mascarenhas

ISBN: 
978-85-7274-307-5

Ano: 2010
Edição: 1
Páginas: 144
Formato:
15,5x22 cm
Peso: 0,21 Kg

Esta coletânea apresenta um conjunto de reflexões que se 
situam no campo da crítica às tendências históricas das prá-
ticas de lazer. Os textos trazem discussões referentes às po-
líticas públicas nessa área, à formação dos agentes sociais 
de esporte e às formas de sociabilidade juvenil expressas 
pelas torcidas organizadas de futebol, entre outros assun-
tos. Trata-se de uma obra de referência para educadores, 
estudantes e gestores envolvidos com o tema, pois desvela 
o processo que subordina gradualmente o tempo livre de 
indivíduos e grupos à forma mercadoria.

GUERRAS DE PAPEL: FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ...
Fabiana de Souza Fredrigo

ISBN: 
978-85-7274-474-4

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 320
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,44 Kg

Trata-se de uma obra referencial para a historiografia lati-
no-americana, particularmente a que é produzida no Brasil. 
Dividido em duas partes, o livro concede visibilidade às 
produções de memória de dois protagonistas que ocupam 
lugar de destaque no panteão independentista do conti-
nente. O primeiro capítulo analisa peças autobiográficas de 
Francisco de Paula Santander produzidas entre 1829 e 1837. 
O segundo examina a profícua correspondência entre duas 
expressivas lideranças: Santander e Simón Bolívar.
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MEMÓRIA DO TEATRO GOIANO: ... - VOLUME 1
Hugo Zorzetti

ISBN: 
978-85-7274-392-1

Ano: 2014
Edição: 2
Páginas: 248
Formato: 
18,5x22 cm
Peso: 0,40 Kg

Este volume descreve o cenário do teatro em Goiás, arti-
culando documentos, pesquisa e conhecimento real do 
autor. Zorzetti expressa o seu reconhecimento aos pilares 
do teatro goiano, Otavinho Arantes, Cici Pinheiro e João Ben-
nio, devido à continuidade de suas produções e à condição 
agregadora de seus projetos artísticos. Esta publicação, 
para sorte dos que labutam com arte em Goiás, aliada à  
capacidade inesgotável de interpretar, ensinar, escrever 
e encenar do autor, superará o limite da vida terrena e, tal 
como Fênix, alçará voo que atravessará os séculos.

MECÂNICA QUÂNTICA
Waldemar Wolney Filho

ISBN: 
978-85-7274-314-3

Ano: 2014
Edição: 2
Páginas: 646
Formato:
16x22,5 cm
Peso: 0,91 Kg

No início, há uma exposição de ideias fundamentais da 
física, postulados, ferramentas matemáticas, átomo de 
hidrogênio, equação de Schrödinger e soluções para di-
versos tipos de potenciais unidimensionais. Na sequência, 
apresenta os métodos aproximativos mais utilizados, como 
adição de momentos angulares e teoria do espalhamento. 
Encerra com um capítulo específico sobre aplicações em 
ressonância magnética. Estudantes de áreas afins encontra-
rão uma valiosa referência para uma iniciação mais suave na 
densa atmosfera da mecânica quântica.

LINGUAGEM BÁSICA E LEITURA SISTEMÁTICA
Manoel Bueno Brito (Nequito)

ISBN: 
978-85-7274-487-4

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 380
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,53 Kg

Esta obra não deve ser caracterizada como um manual 
de ensino de língua portuguesa: não há nomenclaturas a 
ser memorizadas, truques facilitadores da aprendizagem, 
distanciamento e fragmentação da realidade. Há, sim, um 
material instigante, denso, e uma sugestão metodológica 
plausível e amadurecida que desafia a inteligência e estimu-
la a criatividade. Evidencia, assim, uma atitude respeitosa do 
autor para com seus colegas professores e alunos que ado-
tarem o livro, pois cabe a eles, no cotidiano de suas práticas 
pedagógicas, escolher o caminho e procurar as respostas.

LEITURAS CANÔNICAS E TRADIÇÃO PÁTRIA: ...
Libertad Borges Bittencourt

ISBN: 
978-85-7274-431-7

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 240
Formato: 
16x21,5 cm
Peso: 0,36 Kg

Examina narrativas fundadoras dos discursos nacionais 
pós-independência na América Hispânica, focando nas 
estratégias para a construção de um ideário de integração 
nacional. Aborda, sobretudo, três países: Argentina, com 
foco no intelectual Sarmiento; México, com Justo Sierra; e 
Francisco Bilbao, no Chile. Trata-se de uma obra historio-
gráfica que visa contribuir, de uma perspectiva analítica 
comparada dentro do campo da história das ideias, para 
o esclarecimento da gênese e da evolução discursiva da 
questão nacional nesses países.
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MEMÓRIA DO TEATRO GOIANO: ... - VOLUME 3
Hugo Zorzetti

ISBN: 
978-85-7274-390-7

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 256
Formato: 
18,5x22 cm
Peso: 0,43 Kg

Aqui o autor não trata apenas de memória, mas da história, 
em seu sentido crítico. Histórias de vida e do processo de 
produção cultural, de resistência, coragem e dor. História e 
memória se confundem na linha do tempo, não na ficção, 
mas no relato de práticas culturais construídas por sujeitos, 
atores, grupos e movimentos que lutaram pela liberdade. 
Por meio da linguagem cênica, esses sujeitos enfrentaram 
a cultura do silêncio imposta pela ditadura, no combate à 
subserviência cultural e política, sob o autoritarismo militar 
do Estado, num período obscuro da realidade brasileira.

MODA NA ESCOLA
Elisa S. Rocha, Lavínnia Seabra e Ravi Passos

ISBN: 
978-85-7274-441-6

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 84
Formato:
19x16,5 cm
Peso: 0,25 Kg

Resultado de um projeto que reuniu profissionais da educa-
ção básica, professores de artes visuais e ciências ambientais 
e alunos de diversas áreas, o livro surgiu diante de algumas 
inquietações: por que não levar moda para uma escola pú-
blica de Goiânia, sair da rotina, estimular alunos de design de 
moda a colocar em prática seus conhecimentos em outros 
espaços cotidianos? Assim, criou-se um ambiente que pro-
porcionou novas experiências e dinâmicas de trabalho, con-
siderando outra realidade e outras formas de aprendizado.

MOBILIDADE DISCURSIVA: O PERIODISMO POLÍTICO EM GOIÁS
Cristiano Alencar Arrais

ISBN: 
978-85-7274-351-8

Ano: 2013
Edição: 1
Páginas: 144
Formato:
16x22,5 cm
Peso: 0,24 Kg

A obra analisa a história política de Goiás, particularmente 
entre as décadas de 1920 e 1930. Para isso, o autor traça 
um quadro da conjuntura política, com base na análise 
dos periódicos publicados naquele tempo. Assim, ressalta 
a forma como tais jornais aglutinaram as mais diversas 
tendências governistas ou antigovernistas, desde a crítica 
puramente política até as acusações de cunho pessoal. 
Atento à pluralidade de vozes presentes no campo político, 
o autor aponta para a importância de uma leitura diversa: 
recuperar elementos, confrontá-los com a historiografia e 
enriquecê-los com a dimensão do vivido.

ISBN: 
978-85-7274-391-4

Ano: 2014
Edição: 2
Páginas: 264
Formato: 
18,5x22 cm
Peso: 0,43 Kg

MEMÓRIA DO TEATRO GOIANO: ... - VOLUME 2
Hugo Zorzetti

No segundo volume, o autor revela os esforços desprendi-
dos por heróis dos palcos interioranos. Enfoca os primórdios 
da vida cênica nas cidades de Pirenópolis e Morrinhos, onde 
foram encontradas duas das mais exemplares provas de 
empenho e amor pela cultura dramática: na primeira, as 
famílias Pompeu de Pina e Jayme e, na segunda, a família 
Diniz. O livro ainda revela a, não menos importante, luta dos 
encenadores anapolinos, cujos projetos e realizações cêni-
cas, sem nenhuma ressalva, empanaram por muito tempo a 
vida teatral de Goiânia.
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O AEROPORTO QUE VIROU BAIRRO - CADERNO DO PROFESSOR

Adriana Mara Vaz de Oliveira et al.

ISBN: 
978-85-7274-437-9

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 44
Formato: 
22x20 cm
Peso: 0,17 Kg

A publicação apresenta o Setor/Bairro onde funcionou o 
primeiro aeroporto de Goiânia, capital de Goiás, e destaca 
reflexões teóricas em diálogo com a história em quadrinhos 
O aeroporto que virou bairro, produzida para evidenciar o 
processo de desenvolvimento do lugar. Os autores arti-
culam pensamentos sobre a estruturação da cidade na 
perspectiva econômica, política e do espaço urbano ao 
apresentar nomes de ruas, lugares e recordações que re-
fletem a ideia de uma cidade planejada capaz de se abrir 
para o imprevisto. O texto é elaborado a partir de entrevistas, 
análise documental e busca abraçar transformações.

ISBN: 
978-85-7274-401-0

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 240
Formato: 
14,5x20 cm
Peso: 0,31 Kg

NINGUÉM COME PIB: ECONOMIA COMO SE A ECOLOGIA ...
Eric A. Davidson

O autor investiga o modo como as propriedades do solo so-
frem alterações quando florestas são convertidas em áreas 
de cultivo e quando essas terras cultivadas passam por 
um processo de reflorestamento. Os locais de estudo são 
florestas tropicais, pastagens da região amazônica brasileira 
e áreas de reflorestamento nos Estados Unidos. O livro fala 
sobre a importância de internalizar as externalidades do 
cálculo do lucro, em busca da sustentabilidade. Traz, ainda, 
algumas propostas modestas para mudanças profundas.

ISBN: 
978-85-7274-473-7

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 348
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,52 Kg

NATUREZA, CONSUMO E SOCIEDADE: DESAFIOS ...
Hertz Wendel de Camargo e Sonia Regina Vargas Mansano (org.)

Esta coletânea foi concebida e elaborada em meio a um 
desafio: dar visibilidade à complexa relação que estabele-
cemos, no dia a dia, com o meio ambiente. Para os pesqui-
sadores que compõem a obra, tornou-se algo urgente e, ao 
mesmo tempo, desafiador problematizar as conexões entre 
natureza, consumo e sociedade. Ao articular diferentes áreas 
do conhecimento e também diferentes posições políticas, 
os organizadores pretenderam evidenciar rupturas, provocar 
incômodos e fomentar debates interdisciplinares sobre os 
limites colocados para a existência contemporânea.

MODERNIZAÇÃO TERRITORIAL E REDES TÉCNICAS EM GOIÁS
Denis Castilho

ISBN: 
978-85-7274-478-2

Ano: 2017
Edição: 2
Páginas: 232
Formato: 
16x23 cm
Peso: 0,38 Kg

A modernização territorial, neste livro, é discutida como 
processo de expansão do modo de produção capitalista 
pelos lugares e como manifestação espacial da própria mo-
dernidade. O autor aborda esse processo, em Goiás, a partir 
de três redes técnicas: ferrovia, rodovia e energia elétrica. 
Essas redes foram analisadas considerando sua gênese e 
evolução, o papel dos agentes sociais e a materialização dos 
processos. A obra revela que a política sempre precedeu e 
fundamentou os elementos técnico-produtivos responsáveis 
pela diferenciação regional em Goiás.
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O DIREITO NATURAL E A JUSTIÇA QUÂNTICA
Emídio Silva Falcão Brasileiro

ISBN: 
978-85-7274-464-5

Ano: 2017
Edição: 1
1ª reimpressão 
em 2019
Páginas: 324
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,49 Kg

Fruto da tese de doutorado, o estudo de Emídio Brasileiro 
constata que há uma relação entre o Direito Natural e a Lei da 
Ação e Reação, de Isaac Newton. É a Lei da Ação e Reação do 
Direito Natural, em que cada ação corresponde a uma ação 
de igual força e de sentido oposto. Por isso, o Direito Natural 
é o conjunto de leis naturais de natureza física e de natureza 
moral que regulam os fenômenos da natureza e o mundo 
moral das ações humanas. O autor conclui que o Direito Na-
tural tende a se expressar como direito justo, gerador de uma 
justiça quântica.

O RELÓGIO QUE NÃO VIU O TEMPO PASSAR - CADERNO DO PROFESSOR

Adriana Mara Vaz de Oliveira et al.

ISBN: 
978-85-7274-435-5

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 52
Formato: 
22x20 cm
Peso: 0,17 Kg

Em diálogo com a história em quadrinhos O relógio que não 
viu o tempo passar, os autores elaboram reflexões históricas 
e teóricas a respeito da cidade de Goiânia, seu surgimento e 
desenvolvimento cronológico, partindo de uma perspectiva 
local, ou seja, de construção dos bairros da cidade e suas 
vivências. Para tanto, realizam uma investigação de caráter 
híbrido, englobando pesquisas em velhos jornais da cidade 
e entrevistas com moradores antigos de bairros que fizeram 
parte da criação da capital de Goiás. Buscam também, o 
reconhecimento e a conservação do patrimônio histórico e 
cultural de Goiânia.

O RELÓGIO QUE NÃO VIU O TEMPO PASSAR - HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Adriana Mara Vaz de Oliveira et al.

ISBN: 
978-85-7274-436-2

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 36
Formato: 
22x20 cm
Peso: 0,09 Kg

Muitas são as maneiras de se construir uma história. Um mes-
mo período temporal pode ser compreendido pelos vieses da 
política, da economia, das artes, dos costumes, entre outros. 
Todas essas formas são válidas e complementares. Os auto-
res decidiram, então, construir uma história em quadrinhos 
sobre Goiânia a partir de seus bairros. Para isso, realizaram 
entrevistas com antigos moradores e pesquisaram em velhos 
jornais. O objetivo é oferecer uma visão completa da cidade, 
dando destaque à conservação do patrimônio cultural e sus-
citando a curiosidade pela capital de Goiás.

O AEROPORTO QUE VIROU BAIRRO - HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Adriana Mara Vaz de Oliveira et al.

ISBN: 
978-85-7274-438-6

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 24
Formato: 
22x20 cm
Peso: 0,06 Kg

A história em quadrinhos consiste em uma apresentação 
do Setor/Bairro onde funcionou o primeiro aeroporto de 
Goiânia, capital de Goiás. O tempo e a dinâmica da cidade, 
articulados à economia e à política, inscrevem-se no espaço 
urbano. No traçado e nos nomes de ruas e lugares são re-
viradas lembranças de um passado remoto ou até próximo. 
Mesmo quando a cidade é planejada, há lugar para o impre-
visto. Com a criação desta narrativa gráfica, busca-se ir além 
da matéria física, seguindo rumo à vida ao envolver pessoas 
e suas atividades cotidianas.
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PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE EM GOIÁS: ...
Cristina de Cássia Pereira Moraes, Lena Castello Branco Ferreira 
de Freitas e Rildo Bento de Souza (org.)

ISBN: 
978-85-7274-465-2

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 320
Formato: 15x22 cm
Peso: 0,45 Kg

Este livro possibilita ao leitor o acesso a ricas reflexões sobre 
a história da arquitetura hospitalar, da assistência e da saúde 
em Goiás, do século XVIII à contemporaneidade. Estabele-
ce como foco duas cidades representativas desse recorte 
cronológico - Cidade de Goiás e Goiânia. Os capítulos apre-
sentam tanto as instituições assistenciais como aquelas de-
dicadas ao ensino e à pesquisa médico-científica, revelando 
como os goianos se organizaram diante das adversidades, 
tais como epidemias e desastres.

OUTONO DOS SONHOS VERMELHOS
José Marcio de Melo

ISBN: 
978-85-7274-466-9

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 352
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,52 Kg

Esta é uma obra de ficção baseada em fatos reais: a guerri-
lha entre grileiros e posseiros, ocorrida na década de 1950, 
nos povoados de Trombas e Formoso, localizados na região 
Norte de Goiás. Apresenta-se para contribuir com os conhe-
cimentos históricos de maneira ficcional. O autor descreve a 
luta de resistência enfrentada pelos camponeses, por meio 
de personagens representantes de pessoas que realmente 
existiram, como José Porfírio – principal líder dos campo-
neses, que foi preso pelos militares com o Golpe de 1964 e 
desde então está desaparecido.

ONTEM E AMANHÃ NA UNIVERSIDADE EM DISCURSO DIRETO
José Tavares, Iria Brzezinski, Isabel Alarcão e Pedro Demo 

ISBN: 
978-85-7274-469-0

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 136
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,18 Kg

Obra escrita a oito mãos, por quatro educadores cientistas 
oriundos de dois países – Portugal e Brasil – nos quais se fala 
uma língua em comum, mas com peculiaridades de crenças, 
propostas, projetos, trabalhos e sentimentos diferenciados. 
Cooperativamente e reflexivamente, os autores desenrolam 
vários novelos de ideias, experiências, fatos e considerações 
ao longo do percurso da ação educativa universitária. De for-
ma crítica, colocam um ir e vir histórico e contemporâneo re-
ferente às incertezas da universidade e aquilo que a constitui.

O TEMPO REVOLUCIONÁRIO E OUTROS TEMPOS: ...
Noé Freire Sandes

ISBN: 
978-85-7274-330-3

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 208
Formato: 16x23 cm
Peso: 0,33 Kg

Este livro revisita a década de 1930, com base no jornalismo 
de Pedro Costa Rego no Correio da Manhã. No período ga-
nharam destaque eventos políticos, tais como a ocupação 
do Catete pelos revoltosos da Aliança Liberal, o levante de 
1932 em São Paulo, os intensos debates da Constituinte e a 
eleição de Vargas em 1934, a organização e atuação da Alian-
ça Nacional Libertadora e as disputas visando às eleições de 
1938. O discurso historiográfico é contraposto ao testemunho 
dos que vivenciaram os acontecimentos, o que alerta o autor 
sobre as reinterpretações provenientes da ação do tempo.
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ISBN: 
978-85-7274-511-6

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 506
Formato: 
14,5x21,5 cm
Peso: 0,66 Kg

POEMAS REUNIDOS
Darcy França Denófrio

Nos Poemas reunidos, Darcy França Denófrio traz ao leitor 
todos os seus livros publicados até o momento: Voo cego 
(1980), Amaro mar (1988), Ínvio lado (2000), Poemas de dor & 
ternura (2008) e Uma voz e o silêncio (2014). Poesia com voz 
delicada, versos contidos, sustentados por uma força que 
vem da mulher a qual tem na palavra poética seu recurso 
para afinar o mundo ao modo feminino e justo. A publicação 
de Poemas reunidos atende à demanda dos leitores que 
anseiam por ter todos os seus livros juntos, num momento 
em que é preciso recuperar a confiabilidade da/na palavra. 
E isso começa pela poesia.

PROJETO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM DUAS ...
Daniel de Lima Araújo

ISBN: 
978-85-7274-492-8

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 240
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,37 Kg

De maneira didática, este livro detalha o projeto estrutural 
de uma ponte em concreto armado com duas longarinas 
– sistema típico para pontes, utilizado em todo o Brasil. O 
projeto escolhido pelo autor refere-se a uma ponte contínua 
com 64 metros de extensão, distribuídos em três vãos. O 
texto apresenta detalhadamente todos os elementos dessa 
estrutura e, além disso, incorpora recomendações atualiza-
das das normas brasileiras que afetam esse tipo de projeto. 
Trata-se de livro básico para consulta de estudantes de 
engenharia civil e áreas afins.

RELAÇÕES DE TRABALHO NO CAMPO: O CASO DA ESCRAVIDÃO ...
Sérgio Paulo Moreyra

ISBN: 
978-85-7274-404-1 

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 240
Formato: 
15,5x20 cm
Peso: 0,32 Kg

O tema da escravidão por dívida em Goiás é abordado, 
trazendo como ponto de partida para a releitura o con-
texto político regional desde as décadas finais do regime 
monárquico até o Estado Novo. O eixo da explicação é 
deslocado do conflito em si para a atitude das elites locais 
diante da marginalização do trabalhador rural. Para tanto, o 
texto reflete sobre o esgarçamento da malha institucional, 
entre 1909 e 1930, progressivamente pisoteada pelo mando 
pessoal sem limites. Ou, como diz o autor: a indiferença dos 
homens públicos de Goiás com relação ao destino do tra-
balhador “livre”.

ISBN: 
978-85-7274-328-0

Ano: 2011
Edição: 1
Páginas: 296
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,45 Kg

PODER E CONSTRUÇÃO SOCIAL NA IDADE MÉDIA: ... 
Marcelo Cândido da Silva e Néri de Barros Almeida (org.)

A proposta comum aos organizadores desta coletânea 
fundamenta-se na defesa da importância dos estudos 
medievais para o desenvolvimento da teoria e do método 
histórico, bem como para o estabelecimento de vínculos 
sólidos com as demais ciências humanas. As reflexões apre-
sentadas abordam dois aspectos específicos da história 
política da época: a conformação do poder nesse período 
que antecedeu o nascimento do Estado moderno e a liga-
ção entre a construção historiográfica da Idade Média e a 
política contemporânea.
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ISBN: 
978-85-7274-475-1

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 292
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,34 Kg

TROPAS E BOIADAS
Hugo de Carvalho Ramos

Esta é uma edição comemorativa dos 100 anos da primeira 
edição da obra Tropas e boiadas. Suas páginas nos aproxi-
mam de histórias que, embora de um Brasil arcaico, ainda 
são capazes de revelar um país dotado de contradições 
profundas que se prolongam até os dias de hoje. Trata-se de 
uma referência do regionalismo brasileiro, que ultrapassa a 
descrição paisagística, redimensionada pela complexidade 
das figuras humanas retratadas. É uma literatura de fluidez, 
como a de um rio, que desce manso, às vezes a explodir 
em considerações de símbolos e, principalmente, autenti-
cidade.

ISBN: 
978-85-7274-477-5

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 72
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,10 Kg

VIAGENS NO TEMPO: POEMAS E PROSAS
Ester Ribeiro Casimiro

Livro de poemas que conduz o leitor a um passeio pela me-
mória afetiva da autora, tendo por guia uma carta que abre e 
fecha a obra, como uma concha bivalve. No interior está um 
ser vivo ou, quem sabe, até mesmo uma pérola. Os poemas 
falam de infância e de paisagens do interior, de vivências 
nítidas que a escritora guarda em sua lembrança. Mostram 
também o percurso da estudiosa que se encontrou com a 
língua espanhola, adotando-a, muitas vezes, para versejar. 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS ...
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (org.)

ISBN: 
978-85-7274-491-1

Ano: 2018
Edição: 1
Páginas: 244
Formato: 14x21 cm
Peso: 0,32 Kg

O Brasil integra o ranking mundial de violência contra a mu-
lher. Embora elas sejam a maior parte da população, estejam 
em maior número nas universidades e contribuam com o 
orçamento familiar, o exercício de seus direitos ainda é limita-
do. Essa realidade implica na vivência de múltiplas violências. 
Este livro discute o tema em uma perspectiva multiprofissio-
nal, partindo de elementos históricos, sociais, culturais e de 
gênero, além de problematizar as possibilidades de preven-
ção e enfrentamento das violências.

ISBN: 
978-85-7274-414-0

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 312
Formato: 
14,5x20,5 cm
Peso: 0,42 Kg

VEIAS E VINHOS
Miguel Jorge

Para a criação deste romance, o autor partiu de uma cha-
cina que abalou Goiânia em 1957 e alimentou as crônicas 
policiais da época. Miguel Jorge estudou o caso durante 
um ano, pesquisando em jornais, realizando entrevistas e 
analisando o processo judicial. O escritor testemunha cria-
tivamente e criticamente uma tragédia contemporânea e 
seus desdobramentos policiais e judiciais, reescrevendo a 
história em torno do fato. Esta narrativa de violência urbana 
torna mais acessível ao leitor o que crimes impunes e injus-
tiças têm a dizer.
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BIOCYBERDRAMA SAGA
Edgar Franco e Mozart Couto

ISBN: 
978-85-7274-434-8

Ano: 2016
Edição: 2
Páginas: 272
Formato: 
22x29,5 cm
Peso: 0,68 Kg

BioCyberDrama Saga é uma narrativa em quadrinhos cons-
truída com sensibilidade em torno de vários questionamen-
tos, tais como: por que estamos aqui? qual o sentido e a 
finalidade do viver? Ao mesclar aventura, drama, romance, 
filosofias, crenças, avançadas tecnologias e produções 
culturais mais significativas para a humanidade presente, 
a obra propicia reflexividade sobre as questões humanas 
fundamentais.

ENTRE DOIS MUNDOS = BETWEEN TWO WORLDS
Selma Parreira

ISBN: 
978-85-7274-428-7

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 248
Formato: 
22x26,5 cm
Peso: 0,85 Kg

Império da reminiscência, das vozes, dos cheiros, das len-
das, das lembranças que constroem uma imagem poderosa 
do presente. Aqui o tempo não encerra, ele é eterno e se 
projeta no espaço como um companheiro amigo, um gesto, 
um afago. Para a autora, a arte é um instrumento da harmo-
nia, o local onde a clareza do método construtivo e a carga 
expressiva se integram e se complementam. Por isso, toda 
a produção de Selma Parreira é uma ponte a unir espaços, 
a integrar territórios, a aproximar e integrar a vida e a arte.

ISBN: 
978-85-7274-284-9

Ano: 2008
Edição: 1
1ª reimpressão 
em 2013
Páginas: 68
Formato: 
23x30 cm
Peso: 0,56 Kg

METRÓPOLIS
José César Teatini Clímaco (ZèCésar)

O papelão que viraria lixo virou Metrópolis. Com esta cidade 
de papel, o artista ZèCésar denuncia inúmeros problemas 
que afetam os habitantes das áreas urbanas. O trabalho, 
executado em grandes dimensões, foi selecionado por 
meio de edital para exposição na Casa de Cultura da Amé-
rica Latina, em Brasília, no ano de 2007. Nesta obra, o artista 
reúne imagens dos relevos e recortes em papelão que, 
juntamente com as palavras, revelam um discurso tocante 
em favor de uma cidade que reúna todas as condições para 
o bem viver.

VIDA É UM SOUVENIR MADE IN HONG KONG: LIVRO DE CANÇÕES
Zeca Baleiro

ISBN: 
978-85-7274-320-4

Ano: 2010
Edição: 1
Páginas: 96
Formato: 24x31 cm
Peso: 0,98 Kg

Embarque em uma viagem pela trajetória musical de Zeca 
Baleiro, que em suas composições deixa entrever os medos, 
as ambições e as contradições da sociedade contemporânea. 
O que o leitor terá em mãos, no entanto, é mais que um 
songbook. O talento de Roger Mello, artista que ilustrou a 
obra, transformou este livro em algo lúdico, entrelaçando 
lirismo, irreverência, bom humor, originalidade, ironia e 
consciência social, que tornam texto e imagem estruturas 
indissociáveis.
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À MEIA-LUZ...: UMA ETNOGRAFIA EM CLUBES DE SEXO MASCULINOS
Camilo Braz

ISBN: 
978-85-7274-344-0

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 208
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,15 Kg

Este livro é um estudo antropológico dos clubes de sexo 
masculinos, dada a percepção do autor de que esses locais 
constituem um mercado que dialoga fortemente com con-
venções de gênero. Por meio de entrevistas com os donos e 
idealizadores desses clubes, a obra discute o contexto que 
os tornou possíveis, aliando segmentação de mercado com 
trajetórias e escolhas eróticas. Por fim, aborda as ambivalên-
cias em torno da valorização da virilidade nesse mercado.

A DOENÇA DE CARRIÓN: UMA HISTÓRIA DOS LIMITES ...
Eduardo Sugizaki

ISBN: 
978-85-7274-382-2

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 248
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,35 Kg

O autor confronta a narrativa tradicional da doença de Car-
rión com a análise da sua construção. Para tanto, utiliza-se 
do estudo comparativo dos documentos contemporâneos 
preservados pelo arquivo médico especializado. A partir 
disso, discute o enigma que brota da desconstrução da nar-
rativa tradicional e da historiografia crítica da doença. O livro 
tem o grande mérito de trazer um esclarecimento definitivo 
sobre a identidade da febre de Oroya.

O FENÔMENO DA DESERTIFICAÇÃO
Flávio Rodrigues do Nascimento

ISBN: 
978-85-7274-365-5

Ano: 2013
Edição: 1
Páginas: 240
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,38 Kg

O livro aborda a problemática da desertificação no âmbito 
da degradação, um dos mais graves problemas ambientais 
da atualidade, em suas escalas mundial, regional e local. 
Foram trabalhados conceitos e estudos de casos no mundo 
e no Brasil. Nesse contexto, os trópicos semiáridos foram 
enfocados, em vista da degradação dos recursos naturais e 
do fenômeno desertificação, em sua origem, causas, conse-
quências e tratamento.

ISBN: 
978-85-7274-374-7

Ano: 2014
Edição: 1 - 
1ª reimpressão 
em 2019
Páginas: 368
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,56 Kg

OS “BOBOS” EM GOIÁS: ENIGMAS E SILÊNCIOS
Marilucia Melo Meireles

A autora se debruça sobre um exemplo de estigma social: 
a figura dos “bobos” e convida o leitor a olhar esses sujeitos 
com base na tradição cultural da Cidade de Goiás, em suas 
dinâmicas histórico-políticas desde a ocupação das terras 
dos Goyazes. O modo particular como as pessoas dessa co-
munidade interagem com seus “bobos” denota a presença de 
características próprias, encobertas, ainda hoje, por enigmas e 
silêncios sobre a existência, lugar e papel desses indivíduos na 
vida cotidiana local. A partir deste trabalho, a palavra “bobo” é 
colocada na história cultural da discriminação.C
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A VOZ DE CAPITU NA CRÍTICA-FICÇÃO: RELAÇÕES ENTRE ...
Rosângela Aparecida Cardoso

ISBN: 
978-85-7274-450-8

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 252
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,40 Kg

A singularidade deste livro está em instituir uma espécie 
de crítica da crítica, na medida em que, ao recriar a obra 
machadiana segundo novos padrões estéticos narrativos, 
Capitu: memórias póstumas, de Domício Proença Filho, 
também opera uma crítica que se fez sobre Dom Casmurro 
ao longo de cem anos. Essa visão parodística foi estudada 
minuciosamente pela autora e considera a noção de autoria, 
haja vista que são analisados dois criadores e duas visões 
de um mesmo fato, ou de um mesmo mistério.

A TRAJETÓRIA DAS ARTES DE GOVERNAR EM MICHEL FOUCAULT
Leandro Alves Martins de Menezes

ISBN: 
978-85-7274-383-9

Ano: 2014
Edição: 1 - 
2ª reimpressão 
em 2018
Páginas: 192
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,28 Kg

Uma análise dos problemas dos governos da vida no pensa-
mento de Michel Foucault, entre os anos de 1974 e 1979, que 
destaca as condições de possibilidade e as características 
mais relevantes dos conceitos de biopolítica e anatomopolí-
tica. Para tanto, a análise remete às origens dos governos da 
vida, em associação com o poder pastoral cristão/oriental, 
e da democracia grega. É apresentado ao leitor o Foucault 
historiador. Um filósofo historiador que elaborou seu conhe-
cimento como produtor de movimento, como inesgotável, 
portanto, sem fórmulas factíveis do passado.

A REFUNDAÇÃO DA NAÇÃO: BOLIVARIANISMO NOS DISCURSOS ...
Tiago Ciro Moral Zancope

ISBN: 
978-85-7274-396-9

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 200
Formato: 
15,5x21 cm
Peso: 0,28 Kg

A obra examina o sentido do conceito sobre bolivarismo 
nos discursos de Hugo Chaves, mais especificamente, 
para o ano de 1999 – data em que conseguiu aprovar uma 
série de projetos, como é o caso de uma nova Carta Magna 
que inaugurava a República Bolivariana da Venezuela. A 
reflexão central do autor é sobre como a confluência entre 
um léxico derivado de um conceito anterior e o conceito de 
pátria proposto por Chaves consagrou a proclamada nova 
unidade política que, no intervalo de um ano, tomou conta 
da Venezuela.
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ALIANÇAS DEFENSIVAS EM GRAFOS
Elisângela Silva Dias

ISBN: 
978-85-7274-345-7

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 140
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,22 Kg

As alianças defensivas são modelo matemático para di-
versos problemas teórico-práticos que aparecem em dife-
rentes áreas do conhecimento, como estrutura de dados, 
comunidades web, bioinformática, redes sociais e cadeias 
alimentares. Tais estruturas inspiraram esta obra, cujo tema 
é proposto por sua importância no estudo de grafos e suas 
aplicações em alianças diversas, tais como pessoas que se 
unem, partidos políticos, empresas com interesses econô-
micos comuns ou estados soberanos confederados.
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AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA E IDENTIDADES DE GÊNERO E RAÇA: ...
James Deam Amaral Freitas

ISBN: 
978-85-7274-451-5

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 244
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,29 Kg

A obra problematiza o percurso que destaca, nas aulas de 
português na escola, o ensino de gramática, a variação lin-
guística, os gêneros textuais etc. como questões importantes, 
mas que nem sempre são capazes de esclarecer o modo 
como, por intermédio da língua, construímos e significamos 
nossa existência. O autor orienta-se, então, pela intrínseca 
relação do processo ensino-aprendizagem com a constitui-
ção de identidades, práticas sociais, contextos históricos e 
educativos e estruturas de poder.

ARQUITETURA DE RUÍNAS: DELÍRIO E DEVANEIO ...
Fábio Tibúrcio Gonçalves

ISBN: 
978-85-7274-445-4

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 172
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,28 Kg

A obra é resultado de uma pesquisa dialógica envolvendo 
o romance Lavoura arcaica, escrito por Raduan Nassar em 
1975, e o filme homônimo produzido pelo cineasta Luiz Fer-
nando Carvalho, em 2001. Trata-se de uma investigação rea-
lizada a partir do entrecruzamento da literatura, da memória 
e da identidade, que se utiliza de palavras e imagens como 
ferramentas de análise em diálogo com a fenomenologia 
do espaço e do devaneio. Escrito com sensibilidade poética, 
o livro de Fábio Tibúrcio é de leitura interessante, fluida e 
prazerosa.

APROXIMAÇÕES ENTRE CINEMA E POESIA: GLAUBER ROCHA ...
Alexssandro Ribeiro Moura

ISBN: 
978-85-7274-454-6

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 224
Formato: 
15,5x22 cm
Peso: 0,40 Kg

Este livro é composto por um estudo comparado de lite-
ratura e cinema. As obras do poeta Manoel de Barros e as 
do cineasta Glauber Rocha são lidas, de modo crítico, com 
apoio em teorias da literatura comparada, dos estudos cul-
turais, da semiótica, da linguística, da crítica e teoria literária 
e da crítica e teoria cinematográfica. O objetivo é refletir so-
bre a obra de arte na contemporaneidade e suas influências 
e transformações sofridas nos séculos XX e XXI.

ISBN: 
978-85-7274-389-1

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 142
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,22 Kg

ÁREA FÉRTIL: JOVENS E ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE
Marcelo Perilo

As reflexões aqui presentes abordam as transformações 
ocorridas no espaço urbano e os processos de constituição 
dos ambientes. Para orientar o estudo, o autor colou-se às 
seguintes questões: como os locais para sociabilidade são 
elaborados? Como as pessoas se relacionam com esse es-
paço? Como nele se apresentam? A investigação foi guiada 
pelas trajetórias dos interlocutores em seus deslocamentos 
por estabelecimentos comerciais destinados a homosse-
xuais e em outros equipamentos urbanos em regiões da 
cidade em que suas presenças e condutas não são espe-
radas.
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CENTRALIDADE E MOBILIDADE: PADRÃO DE DESLOCAMENTO ...
Cristiano Martins da Silva

ISBN: 
978-85-7274-429-4

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 178
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,28 Kg

A mobilidade e os fluxos de utilização de serviços de saúde 
nos municípios goianos são os temas abordados neste livro. 
O autor argumenta que, sob as definições de mobilidade e 
centralidade, a população residente nas áreas desprovidas 
de serviços e infraestruturas, especialmente de saúde, tem 
nos deslocamentos para outros municípios uma estratégia 
de sobrevivência. É a mobilidade, dos que dela dispõem, 
que oferece aos indivíduos a possibilidade de equiparar 
oportunidades e ter acesso às redes de bens e serviços.

CANDOMBLÉ: DISCURSO EM TRANSE
Mario Pires de Moraes-Junior

ISBN: 
978-85-7274-453-9

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 144
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,25 Kg

O leitor encontra aqui uma discussão sobre o transe me-
diúnico no Candomblé Ketu, com análise dos enunciados 
sobre tal fenômeno e, também, sobre a dança ritualística 
dos orixás nas festas públicas no Ilê Axé Igbembalè, em 
Aparecida de Goiânia, Goiás. O autor utiliza um olhar linguís-
tico-discursivo, semiótico e antropológico, portanto, trans-
disciplinar. Além disso, discute aquilo que está subjacente 
ao processo de produção de sentido, como o campo do 
simbólico e das relações de poder no candomblé.
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BRASÍLIA GRAVADA
Manoela dos Anjos Afonso

ISBN: 
978-85-7274-301-3

Ano: 2009
Edição: 1
Páginas: 92
Formato: 
21,5x19,5 cm
Peso: 0,19 Kg

A cidade-monumento de Juscelino Kubitschek, inspiração 
de poetas, músicos e pintores, é a musa deste livro. A obra 
nasceu de uma série de gravuras produzidas com matrizes 
carimbadas sobre papel e também da vivência no espaço 
urbano singular que é a capital brasileira. Enquanto apresen-
ta sua produção gráfica, movendo-se entre as artes visuais, 
a arquitetura e a história, a autora compartilha impressões 
pessoais e envolve o leitor num relato apaixonado sobre 
como foram estabelecidas suas relações com a cidade, que 
se mostrou um convite à descoberta.

CAFÉ: MICROBIOLOGIA, NUTRIÇÃO, FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA
Fábio Luiz Partelli

ISBN: 
978-85-7274-299-3

Ano: 2009
Edição: 1
Páginas: 174
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,26 Kg

A cafeicultura é, atualmente, um dos setores agrícolas mais 
importantes do Brasil: é rentável, gera postos de trabalho e 
fixa o homem no campo, estimulando o desenvolvimento 
de municípios onde o café é produzido ou processado. Este 
livro auxiliará produtores e pesquisadores da área agrícola 
na conservação do solo e na nutrição do cafeeiro, fatores 
intimamente associados com a preservação ambiental, com 
a produtividade da lavoura e com o custo de produção do 
café – em suma, com a sustentabilidade da cafeicultura.
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CRIACIONISMO E EVOLUCIONISMO: POLÊMICAS ...
Rodolfo Carvalho

ISBN: 
978-85-7274-337-2

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 104
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,17 Kg

Conceitos como o de evolução biológica, concepções 
bíblicas, influência da formação familiar, choque entre 
ciência e religião, presença ou não do ensino religioso na 
escola são alguns dos elementos que se juntam neste livro. 
O autor propõe uma discussão em torno da polêmica que 
fundamenta a obra e mostra como os futuros professores se 
comportariam em sala de aula diante da controvérsia entre 
as ideias do criacionismo e do evolucionismo.

COTAS E ANTIRRACISMO NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA
Carlianne Paiva Gonçalves

ISBN: 
978-85-7274-384-6

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 160
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,23 Kg

Este livro revela-se como uma intervenção crítica, interro-
gando as políticas públicas e os limites da aquisição insti-
tucionalizada de novas aptidões de letramento, referente às 
próprias bases políticas das epistemologias hegemônicas. 
Diante disso, discute a relação entre letramento e emanci-
pação e entre o corpo negro e o letramento. A autora define 
o racismo como projeto da modernidade, abordando a his-
toricidade racializada no corpo negro. A obra é original por 
eleger um interlocutor privilegiado na figura de Michel, jo-
vem estudante cotista, retratado como agente de si mesmo.

CORPO FARDADO: ADOECIMENTO MENTAL E HIERARQUIA ...
Cláudia Vicentini

ISBN: 
978-85-7274-394-5

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 152
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,23 Kg

O tema da polícia militar tem sido constantemente abordado 
no meio acadêmico. As principais discussões referem-se a 
segurança pública, direitos humanos e reforma da polícia. 
Já a pesquisa que fundamentou esta obra aproxima-se dos 
sujeitos-policiais, versando sobre o adoecimento mental 
nesse grupo. O livro aborda duas questões: primeiro, como a 
ordem militar apresenta-se nos significados atribuídos pelos 
policiais às suas experiências; segundo, o que tais significa-
dos têm a dizer sobre os indivíduos inseridos nessa ordem e 
sobre as relações sociais nela dramatizadas.

CHAFURDOS NA MODA: HERÓIS E VILÕES NA HISTÓRIA DAS CÓPIAS
Humberto Pinheiro Lopes

ISBN: 
978-85-7274-397-6

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 126
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,19 Kg

O ato de copiar acompanha a trajetória da moda há vários 
séculos. Antes de ser uma atividade socialmente condena-
da, copiar era essencial para que artesãos dominassem as 
técnicas de seus ofícios. Aqui, a prática da cópia é examina-
da sob a perspectiva deleuziana, que concebe a repetição 
como ato que gera a diferença. Para expor a natureza con-
turbada e surpreendente das próprias experiências com o 
ato de copiar, o autor apresenta o termo “chafurdos”, que 
no Ceará, sua terra natal, remete à noção de confusão e 
conflito.
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“ETERNOS ÓRFÃOS DA SAÚDE”: MEDICINA, POLÍTICA ...
Leicy Francisca da Silva

ISBN: 
978-85-7274-455-3

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 236
Formato: 
15,5x22 cm
Peso: 0,40 Kg

“Eternos Órfãos da Saúde” é resultado da tese defendida 
pela autora em 2013, que teve como objetivo principal ana-
lisar o processo de construção da lepra em Goiás. Por meio 
das análises dos discursos médicos e políticos produzidos 
no período entre 1830 e 1962, o livro observa as transforma-
ções referentes ao modo de pensar e expressar a questão e 
os elementos relativos ao poder e ao saber que constroem 
a doença como problema médico-político.

DO INIMAGINÁVEL
Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro

ISBN: 
978-85-7274-510-9

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 192
Formato: 
16x21,5 cm 
Peso: 0,27 Kg

O autor discute a relação existente entre cinema e direitos 
humanos. Como o cinema pode (re)inventar os direitos hu-
manos? Por meio de uma análise de diferentes filmes e tre-
chos de filmes, ficcionais e documentários, mostra que toda 
cosmopolítica é indissociável de alguma cosmopoética. Os 
direitos humanos aparecem como projeto de construção de 
um mundo comum baseado na humanidade como comu-
nidade política, e o cinema, como aparelho cosmopoético, 
que participa tanto da invenção da humanidade quanto na 
imaginação da mundanidade.

CULTURA HISTÓRICA E HISTÓRIA ENSINADA
Miriam Bianca Amaral Ribeiro

ISBN: 
978-85-7274-395-2

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 260
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,36 Kg

Esta obra aborda a historiografia no Brasil oitocentista, sis-
tematizada e disseminada pelo seu principal elaborador, o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ao abordar esse 
tema, a autora discute as relações entre as histórias do Bra-
sil e de Goiás, o que inclui a escrita e o ensino da própria 
história regional. Miriam toma como referência para suas 
reflexões o conceito de cultura histórica, apresentado por 
Jacques Le Goff, como o modo como os homens constroem 
e reconstroem seu passado e o lugar que este ocupa no 
conjunto da vida social.

DA “CRISE NA RAZÃO” À “RAZÃO NA CRISE’
Hallhane Machado

ISBN: 
978-85-7274-513-0

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 171
Formato: 
15,5x21,5 cm 
Peso: 0,24 Kg

A publicação propõe um estudo a respeito da “crise” na 
concepção de ciência e da própria razão na cultura ociden-
tal, para tanto, realiza um recorte temporal que determina 
as três primeiras décadas do século XX como momento 
histórico de análise e mais especificamente o período 
entreguerras, além de priorizar reflexões sobre as reações 
filosóficas ocorridas em território francês. A autora, assim, 
pondera sobre descobertas e investigações científicas bem 
como acontecimentos ocorridos no âmbito da ciência para 
fundamentar suas proposições.
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MAPEAMENTO GENÉTICO EM CANA-DE-AÇÚCAR (SACCHARUM SSP.)
Camila de Marillac Costa Nunes

ISBN: 
978-85-7274-449-2

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 162
Formato: 
21,5x19 cm
Peso: 0,38 Kg

Este livro traz mapas de ligação para cana-de-açúcar utili-
zando marcadores DArT (Diversity Arrays Technology) e SSR 
(Single Sequence Repeat). O desenvolvimento de mapas 
genéticos é importante por fornecer informações acerca da 
estrutura do genoma de uma espécie, e o melhoramento ge-
nético tem papel fundamental no desenvolvimento de novas 
cultivares adaptadas às condições de cultivo. O assunto é 
atual, dada a forte expansão do agronegócio sucroalcooleiro, 
especialmente em função da demanda por fontes de energia.

HIP HOP: ARTE-VIDA-TRABALHO E EXPERIÊNCIA DOCENTE
Vânia Olária

ISBN: 
978-85-7274-346-4

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 184
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,28 Kg

Inserido no campo dos estudos culturais, este livro versa so-
bre educação, arte popular e arte de massa. A obra discute 
os significados sociais produzidos pelos atores integrantes 
do movimento hip hop. Para tecer análises e interpretações 
sobre questões sociais e estéticas das práticas artísticas dos 
sujeitos pesquisados, a autora se vale da reflexividade, tra-
duzida na postura de não se considerar “o outro” em relação 
aos “observados”. A motivação é a necessidade de construir 
novos caminhos para as práticas e os sentidos na escola.

GESTÃO OPERÁRIA NA REVOLUÇÃO PORTUGUESA: ...
Tales dos Santos Pinto

ISBN: 
978-85-7274-444-7

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 202
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,35 Kg

A auto-organização e a hetero-organização expressam as 
tensões da Revolução Portuguesa (1974-1975), também 
chamada Revolução dos Cravos, no que se refere à orga-
nização dos trabalhadores urbanos das pequenas e médias 
empresas em seus locais de trabalho. O livro discute que, ao 
engendrar suas lutas, os trabalhadores desenvolveram uma 
consciência de classe a partir da prática, inicialmente es-
pontânea, mas constituindo uma nova disciplina de trabalho 
e alterando as relações de poder no interior das empresas.

FERTIRRIGAÇÃO COM VINHAÇA: IMPACTOS AMBIENTAIS
Melissa Ananias Soler da Silva

ISBN: 
978-85-7274-303-7

Ano: 2009
Edição: 1
Páginas: 112
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,18 Kg

O livro quantifica os efeitos da vinhaça sobre as proprie-
dades químicas do efluente e do solo, com o objetivo de 
conhecer dosagem e frequência de aplicação adequada 
desse resíduo da indústria canavieira no cerrado brasileiro. A 
destinação da vinhaça é uma das questões ambientais de-
correntes da produção de álcool, que aumenta conforme o 
governo estimula o consumo desse combustível renovável 
e menos poluente. Embora seja elaborada com linguagem 
técnica, esta obra também se aproxima do público, em ge-
ral, que possa se interessar pelo tema.
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MIRAR E NARRAR: AS FORMAS DO OLHAR NOS CONTOS ...
Elza Duarte de Melo

ISBN: 
978-85-7274-387-7

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 128
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,20 Kg

Neste estudo é abordada a recorrência do tema do olhar 
como elemento integrador e metafórico, que relaciona 
o fazer artístico com as inquietações do ser. Para tanto, a 
autora relaciona os problemas da percepção da realidade 
aos da representação artística nos contos de Júlio Cortázar – 
expoente da literatura argentina. Além disso, Elza demonstra 
que essas formas do olhar estão ligadas às projeções do 
eu diante do que é percebido do mundo, à busca pela 
compreensão do eu por meio do outro e, por último, à busca 
de uma nova percepção do mundo e de si.

ÓLEO DE PEQUI COMO COLETOR NA MICROFLOTAÇÃO DE APATITA
Tatiane Carvalho Silva

ISBN: 
978-85-7274-442-3

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 130
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,25 Kg

Ao pensar sobre o pequi, endêmico do cerrado brasileiro, 
muitos lembram das inúmeras possibilidades de utilizar o 
fruto na culinária. Este livro, no entanto, vem no intuito de 
revelar que há outros usos possíveis para o pequi, por exem-
plo, em processos de mineração. Chegou-se a essa conclu-
são com a busca de uma nova alternativa de reagente de 
flotação para a indústria mineral, o chamado coletor – tipo 
de reagente que possibilita a concentração dos minerais.

MERCADO IMOBILIÁRIO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO NA METRÓPOLE ...
Leandro Oliveira de Lima

ISBN: 
978-85-7274-452-2

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 206
Formato: 
22x19 cm
Peso: 0,37 Kg

A obra discute os espaços de lazer na Região Metropolitana 
de Goiânia. Observou-se uma tendência generalizada de 
dispersão de um tipo particular de lugar para lazer: os con-
domínios de chácaras. Partindo do entendimento de David 
Harvey sobre metrópole como local de inversão de capitais 
– teoria de produção do espaço –, o custo socioespacial 
decorrente da instalação desses condomínios em regiões 
metropolitanas é uma questão que interessa não somente 
aos leitores da ciência geográfica, mas à sociedade.

OS HUUMARI, O OBI E O HÀRI: RELAÇÕES ENTRE COISAS ...
Rafael Santana Gonçalves de Andrade

ISBN: 
978-85-7274-519-2

Ano: 2021
Edição: 1
Páginas: 85
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,21 Kg

A publicação apresenta uma narrativa a respeito do mundo 
dos Iny/Karajá, habitantes do vale do rio Araguaia no Brasil 
Central. O autor, para tanto, privilegia a análise de um objeto 
xamânico ao conceber sua experiência etnográfica, emba-
sada pela empatia com o líder ritual da aldeia Santa Isabel 
do Morro, na ilha do Bananal. A obra, assim, expõe a maneira 
de pensar do grupo sobre si e a relação com os outros não 
Iny/Karajá, bem como destaca o lugar da “cultura material” 
no âmbito da literatura antropológica.
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REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA EM CATALÃO (GO)
Leonardo César Pereira

ISBN: 
978-85-7274-386-0

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 184
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,27 Kg

Este livro discute o processo de atividade industrial na cidade 
goiana de Catalão, com base na organização do trabalho e 
nas repercussões da produção na montadora da Mitsubishi. 
A obra analisa as práticas cotidianas dos trabalhadores, 
a fim de compreender os significados atribuídos por eles 
às relações de produção, bem como às relações sociais 
que formam o grupo. Na concepção do autor, o processo 
produtivo ganha significado sistêmico quando pensado na 
totalidade das relações sociais capitalistas.

PECUÁRIA GOIANA: ESPAÇO E TÉCNICA NA MODERNIZAÇÃO ...
Onofre Pereira Aurélio Neto

ISBN: 
978-85-7274-430-0

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 196
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,28 Kg

Este livro aborda a relação entre espaço e técnica na moder-
nização do agronegócio, com enfoque na pecuária bovina 
de corte no território goiano, nos níveis municipal e estadual. 
As inovações técnicas do setor agropecuário – mecânicas, 
biológicas, físico-químicas e nas práticas de gestão e mane-
jo –, sobretudo a partir da década de 1960, transformaram 
as atividades de produção no espaço rural, com impactos 
econômicos, sociais e ambientais.

REFLEXÕES SOBRE O FAZER HISTÓRICO: UMA HISTÓRIA ...
Rogério Chaves da Silva

ISBN: 
978-85-7274-506-2

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 266 
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,36 kg

A publicação apresenta reflexões sobre o ofício do 
historiador por meio da compreensão histórica da 
historiografia e do entendimento, de uma perspectiva 
regional, da historiografia brasileira. Para tanto, analisa 
trabalhos de investigação sobre a história de Goiás, desde 
os anos de 1920 até o final da década de 1990. A obra busca 
uma apreensão das diferentes abordagens de elaboração 
do conhecimento histórico, tendo em vista contextos de 
produção, influências teóricas, metodologias de pesquisa, 
bem como a circulação desse conhecimento.

PAULO FOGAÇA: O ARTISTA E SEU TEMPO
Rosane Andrade de Carvalho

ISBN: 
978-85-7274-341-9

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 124
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,20 Kg

A autora procura compreender como a produção de Paulo 
Fogaça, realizada sob o clima castrador imputado pelo po-
der ditatorial, e ao mesmo tempo de efervescência artística, 
pode ser associada aos princípios práticos e ideológicos de 
um processo de vanguarda nacional que buscou, a um só 
tempo, a revolução artística e comportamental. Para indicar 
seu posicionamento crítico diante daquele panorama com-
plexo, ambíguo e repressor, Fogaça se valeu de imagens e 
objetos presentes, especialmente, no ambiente rural, como 
as ferramentas rurais e o arame farpado.
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TEMPORALIDADE E HISTORICIDADE EM ILYA PRIGOGINE
Rodrigo França Carvalho

ISBN: 
978-85-7274-432-4

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 168
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,38 Kg

Os possíveis paralelos e os diálogos enriquecedores entre a 
física e a história, associados com a transformação vivencia-
da pela ciência, são evidenciados neste livro. O autor aponta 
que para Prigogine o caráter irreversível do tempo relacio-
na-se essencialmente com o conceito de historicidade. Ou 
seja, temporalidade e historicidade são indissociáveis, e 
essas duas categorias são fundamentais como constituintes 
da própria matéria, da natureza e do universo. Essa visão é 
resultado de uma metamorfose da ciência.

ROMANCE E HISTÓRIA EM CHEGOU O GOVERNADOR, ...
Rogério Max Canedo Silva

ISBN: 
978-85-7274-457-7

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 216
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,28 Kg

Neste livro, o autor faz uma pesquisa acerca da obra do 
escritor goiano Bernardo Élis, especialmente do romance 
Chegou o governador. Ao acompanhar o estudo, o leitor 
tem a possibilidade de compreender os avanços e os li-
mites da discussão sobre história e literatura na atualidade 
e de reconhecer a verdade histórica nacional, cujo caráter 
contraditório pode ser mais facilmente assimilado através 
da passagem pela ficção. Trata-se de uma contribuição da 
pesquisa acadêmica à interpretação da realidade atual.

REVISTA BIOÉTICA: ASCENSÃO E DINÂMICA DE UM CAMPO ...
Laura de Oliveira

ISBN: 
978-85-7274-332-7

Ano: 2012
Edição: 1
Páginas: 192
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,29 Kg

Trata-se de uma avaliação histórica da ascensão da bioética 
na segunda metade do século XX, considerando espe-
cialmente as redes intelectuais e políticas que tornaram 
possíveis o seu processo de institucionalização. A análise 
possibilita captar a operação que legitimou a bioética nos 
âmbitos acadêmico e político, com vistas, simultaneamente, 
a aproximar e singularizar o Brasil nas discussões em outros 
países, como França e Estados Unidos.

REVISÃO DE CRENÇAS E OS CONDICIONAIS CONTRAFACTUAIS
Diego Pinheiro Fernandes

ISBN: 
978-85-7274-393-8

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 136
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,21 Kg

O autor investiga algumas propostas de elucidação dos con-
dicionais contrafactuais, por meio das teorias de revisão de 
crenças. O trabalho analisa pormenores da abordagem que 
ficou conhecida como “a lógica oficial dos contrafactuais”, 
sugerida por Lewis. Analisa, também, a abordagem nascida 
no âmbito do modelo AGM. E, por fim, discute o sistema de 
revisão de crenças bastante completo, desenvolvido no 
decorrer de investigações em inteligência artificial, denomi-
nado Sistema de Manutenção das Razões.
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O ROMANCE DA URBANIZAÇÃO
Fernando Cerisara Gil

ISBN: 
978-85-7274-379-2

Ano: 2014
Edição: 2
Páginas: 168
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,30 Kg

Esta é uma experiência literária que, engendrada no bojo do 
chamado romance de 30, problematiza em diferentes níveis 
os impasses da transição do Brasil agrário para um país em 
vias de industrialização. O livro analisa as obras Os ratos, 
de Dyonélio Machado, Angústia, de Graciliano Ramos, e O 
amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos. A abordagem pro-
posta sugere que a história nacional deixe de ser vista como 
a história da espera do progresso e/ou como a formulação 
e a concepção desse mesmo progresso e modernidade.

A CRIAÇÃO LITERÁRIA EM LYGIA BOJUNGA: LEITURA ...
Eliana Gabriel Aires

Este livro valoriza os traços inovadores da narrativa de Lygia 
Bojunga, escritora que ocupa lugar de destaque não só no 
Brasil, mas também internacionalmente. O constante fascínio 
que ela desperta em seus leitores levou Eliana Aires a investi-
gar o universo ficcional daquela autora. É analisada a questão 
metalinguística e como isso se operacionaliza no próprio ato 
da criação. O estudo parte da análise do conjunto do que Lygia 
chamou de trilogia do livro, constituído pelas obras Livro: um 
encontro (1988), Fazendo Ana Paz (1991) e Paisagem (1992).

ISBN: 
978-85-7274-317-4

Ano: 2010
Edição: 1
Páginas: 200
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,30 Kg
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UMA POÉTICA DA SOLIDÃO EM MIGUEL TORGA
Edelson Santana de Almeida

ISBN: 
978-85-7274-385-3

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 128
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,20 Kg

Este estudo investiga um dos temas mais recorrentes 
da produção literária de Miguel Torga: o sentimento de 
solidão. Tal escolha possibilitou um percurso por toda 
a obra bibliográfica desse escritor português, de forma 
a demonstrar a onipresença do tema na construção de 
seu universo poético. A obra tem o objetivo de dar mais 
visibilidade à prolífica obra de Torga, que continua a regalar 
e a comover leitores do mundo inteiro por fazer refletir 
sobre as angústias que, inevitavelmente, acompanham o 
ser humano de qualquer época.

ENTRE O PASSADO E O FUTURO: POR UMA HISTÓRIA ...
Ana Cristina da Silva

ISBN:
978-85-7274-508-6

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 164
Formato: 
15,5x21,5 cm 
Peso: 0,24 Kg

O leitor encontrará aqui uma reflexão sobre a história do 
pensamento geográfico contemporâneo, propondo que 
esta pode ser elucidada na fronteira entre o passado e o 
futuro: o tempo presente. Um marco dessa história é o mo-
vimento de Renovação da Geografia no Brasil, cujos desdo-
bramentos ainda são atuais. Obra de historiografia geográ-
fica, os capítulos que compõem o livro são provenientes de 
reflexões realizadas sobre as metodologias de pesquisa em 
história do pensamento geográfico. Experiência de pensar, 
que a autora julgou relevante compartilhar.
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FILMES DO BRASIL SECRETO
Rodrigo Cássio Oliveira

ISBN: 
978-85-7274-380-8

Ano: 2014
Edição: 1
Páginas: 272
Formato: 17x17 cm
Peso: 0,32 Kg

Com base em métodos sugeridos por autores como Jac-
ques Aumont, Ismail Xavier e Jean-Claude Bernardet, o 
autor confronta o cinema com a conjuntura social e política 
da virada do século, destacando o momento em que os dois 
filmes escolhidos para conduzir o debate – Cronicamente 
inviável (1999), de Sérgio Bianchi, e O príncipe, de Ugo Gior-
getti (2002) – expõem seu diagnóstico severo da situação 
do país. Que Brasil emerge nas imagens autorais desses 
cineastas que procuram compreendê-lo?

O PERSONAGEM-ESCRITOR NA NARRATIVA BRASILEIRA ...
Flávio Pereira Camargo

ISBN: 
978-85-7274-507-9

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 196
Formato: 
15,5x21,5 cm
Peso: 0,27 kg 

Nesta obra o autor reflete sobre algumas características das 
narrativas ficcionais contemporâneas brasileiras, oferecen-
do ênfase à narrativa metaficcional e a seus aspectos intrín-
secos. Para tanto, analisa a ideia de contemporâneo com 
base na perspectiva de teóricos como Giorgio Agambem 
e Karl Schollammer, além de ponderar sobre a percepção 
de importantes críticos literários da atualidade a respeito da 
literatura brasileira produzida nas últimas décadas.
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ESTRUTURAS FORMAIS: CASAS MODERNAS BRASILEIRAS
Jesus Henrique Cheregati

O autor dedica-se a conhecer a arquitetura de quinze resi-
dências modernas de São Paulo e do Rio de Janeiro, do pe-
ríodo de 1930 a 1960, por meio da sua reconstrução gráfica. 
Para isso, baseia-se na teoria do quaterno contemporâneo. 
O livro não apenas amplia os conhecimentos gerais sobre 
arquitetura e urbanismo como também apresenta o método 
de análise de cada projeto escolhido, em que se identifica a 
estrutura formal e se explica a forma resultante das relações 
com o programa, o lugar e as técnicas construtivas.

ISBN: 
978-85-7274-311-2

Ano: 2010
Edição: 1
1ª reimpressão 
em 2012
Páginas: 176
Formato: 17x17cm
Peso: 0,22 kg 

DE GRAVURAS E CIDADES
José César Teatini de Souza Clímaco (ZèCésar)

Com origem na série de trabalhos Metrópolis, produto de 
uma visão muito particular do mundo urbano, este livro ex-
plora a gravura de forma experimental. A obra mostra como 
processos, técnicas e métodos distintos foram empregados 
na procura por novas possibilidades artísticas. Além disso, 
o autor faz considerações sobre o conceito pessoal de gra-
vura desenvolvido ao longo de sua trajetória profissional e 
debruça sobre o tema “metrópole”, assunto que, para ele, in-
teressa a todos os que vivem e os que não vivem na cidade.

ISBN: 
978-85-7274-313-6

Ano: 2010
Edição: 1
Páginas: 88
Formato: 17x17cm
Peso: 0,12 kg 
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ISBN: 
978-85-7274-439-3

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 188
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,28 Kg

Este livro é um trabalho de crítica literária a respeito da 
relação entre subalternidade e Indústria Cultural. Discute 
os problemas dessa relação no caso do fenômeno das 
autobiografias best-sellers de mulheres muçulmanas me-
diadas por grandes editoras ocidentais. A autora apresenta 
argumentação forte e consistente sobre a constituição de 
um sujeito de gênero no lastro de um discurso neo-orien-
talista e que, na verdade, apresenta-se como um discurso 
transnacional, articulado ao neo-imperialismo.

FETICHE NEO-ORIENTALISTA: O PROBLEMA ...
Laísa Marra de Paula Cunha Bastos
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ISBN: 
978-85-7274-372-3

Ano: 2014
Edição: 2
Páginas: 160
Formato: 17x17 cm
Peso: 0,20 Kg

A questão central deste livro é averiguar se as organiza-
ções e partidos políticos, ao procurarem inserir em suas 
plataformas as tensões e reivindicações dos trabalhadores, 
poderiam estimular ou bloquear o avanço desses conflitos. 
Mobilizada pelo sentimento político de investigar os grupos 
oprimidos da sociedade e reescrever a história dos ven-
cidos, a autora recupera a trajetória de lutas camponesas 
em Goiás entre as décadas de 1950 e 1960, lutas estas que 
constituíram em todo o Brasil a entrada dos trabalhadores 
rurais no cenário político nacional.

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CAMPONESA EM GOIÁS (1954-1964)
Maria Tereza Canesin Guimarães

ISBN: 
978-85-7274-362-4

Ano: 2013
Edição: 2
Páginas: 160
Formato: 17x17 cm
Peso: 0,20 Kg

Aqui o leitor encontrará um estudo ensaístico sobre as teses 
dualistas na interpretação de nosso país, presentes com 
muita insistência em pensadores e obras de história, so-
ciologia, antropologia, política e economia, além do ensaio 
literário e da chamada literatura regionalista. Os três ensaios 
que compõem este livro convergem no balanço crítico mais 
geral pretendido, mas podem também ser considerados em 
sua relativa autonomia temática.

INTERPRETAÇÕES DUALISTAS DO BRASIL
Custódia Selma Sena
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ISBN: 
978-85-7274-423-2

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 528
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,78 Kg

Esta é a primeira coletânea de ensaios ecolinguísticos publi-
cada no Brasil. Seus diversos textos mostram que é possível 
estudar, ecolinguisticamente, todo e qualquer fenômeno 
da linguagem. Os temas tratados cobrem as diversas áreas 
em que a ecolinguística está subdividida, isto é, ecolinguís-
tica crítica, linguística ecocrítica, ecolinguística dialética, 
linguística ambiental, linguística ecossistêmica e análise do 
discurso ecológica.

O PARADIGMA ECOLÓGICO PARA AS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: ...
Hildo Honório do Couto et al. (org.)
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ISBN: 
978-85-7274-460-7

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 428
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,35 Kg

A FLOR FRONDOSA DO JATOBÁ
José Humberto da Silva Henriques

Esta obra literária, de tema rural, mostra o conflito que po-
deria ocorrer entre gerações imersas em uma cultura plena 
de desafios, desses que sempre acontecem nas províncias. 
Todas as circunstâncias, porém, movem os conceitos para a 
razão simples de tudo que se lê. Canta a tua terra e cantarás 
o mundo. O livro é abrangente. É universal. Não por acaso, 
foi premiado em concurso pela Universidade Federal de 
Goiás.

A SURPRESA
Pablo Diniz Batista e Elias Sena Kons (Ilustrações)

ISBN: 
978-85-7274-470-6

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 78
Formato: 21x21 cm
Peso: 0,23 kg

Um avô, um menino e um cachorro. A surpresa não está 
apenas no desfecho da história. Acontece a todo instante 
com o avô que é, ao mesmo tempo, tão igual e tão diferente 
de todos os avôs que existem. Um ser que remete a um 
tempo em constante mudança. É com o avô que o narrador 
aprende, ou desaprende, e o menino vai se formando, in-
clusive na ruptura com o esperado. Indulgente e sábio, mas 
muito mais próximo daquilo que se poderia chamar de “ser 
criança”. A surpresa é um livro infanto-juvenil, ilustrado por 
uma criança, que surpreende qualquer idade.

ISBN: 
978-85-7274-433-1

Ano: 2016
Edição: 1
Páginas: 208
Formato: 16x22 cm
Peso: 0,32 Kg

TENSÕES E DESESTABILIZAÇÕES NA FORMAÇÃO ...
Rosane Rocha Pessoa e Eliane Carolina de Oliveira (org.)

As reflexões advindas do Curso de Formação Continuada 
de Professoras/es de Inglês como Língua Estrangeira/
Adicional: UFG, vinculado à Rede Nacional de Formação de 
Professoras/es da Educação Básica: Línguas Estrangeiras/
Adicionais – Etapa Inglês, estão materializadas neste livro. 
Nos sete capítulos que o compõem, os profissionais da área 
analisam experiências vividas durante a realização do curso, 
envolvendo tensões e desestabilizações.

CAIXA DE GUARDAR AMOR
Lila Maia

ISBN: 
978-85-7274-409-6

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 32
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,06 Kg

Esta é uma obra composta por cinco histórias leves e que 
agradam a leitores de todas as idades. Em Caixa de guardar 
amor, da autora Lila Maia, os sentimentos e a perda são 
trabalhados por meio de uma linguagem simples e terna, 
construída com base na visão das crianças sobre os temas 
tratados. O livro foi ganhador do Concurso Literário Coleção 
Vertentes, na categoria prosa infantil.
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COLEÇÃO VERTENTES: AS CINCO OBRAS DA EDIÇÃO 2015

Ano: 2015
Edição: 1
Formato: 
13,5x20x5 cm
Peso: 0,91 kg

Coletânea de títulos da Coleção Vertentes composta pelas 
publicações: Caixa de guardar amor, de Lila Maia; Da capa 
ao fim, de Eliézer Bilemijam Ribeiro; Dias contados, de Cel-
so Antonio Lopes da Silva; Julgamento no Velho Chico, de 
Atílio Bari; e O excremento de Deus, de José Humberto da 
Silva Henriques. Os livros que compõem esta coleção apre-
sentam textos literários em prosa, poesia e peça teatral de 
temáticas diversas.

V
E

R
T

E
N

T
E

S

ISBN: 
978-85-7274-406-5

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 80
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,11 Kg

Este é um texto sobre uma muito reflexiva e divertida obra 
de teatro. Acultura-se, no sertão, o julgamento cristão das 
almas de três finados: Padre Cícero, Lampião e Coronel 
Delmiro Gouveia. Duas carrancas do Rio São Francisco 
coordenam o julgamento. O humor e, ao mesmo tempo, 
a profundidade da obra são gerados pela esperteza e 
malandragem das almas que estão sendo julgadas. Elas 
não apenas traçam uma apologia inquestionável das suas 
trajetórias de vida, como também conseguem convencer os 
anjos-carrancas que troquem de papéis.

JULGAMENTO NO VELHO CHICO
Atilio Bari

ISBN: 
978-85-7274-407-2

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 192
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,23 Kg

DIAS CONTADOS
Celso Antonio Lopes da Silva

Premiado com publicação na Editora UFG, este livro reúne 
quinze contos. Trata-se de uma colmeia de personagens 
contemporâneos e suas ações, seus diálogos e seus pensa-
mentos, tendo como pano de fundo o cotidiano urbano. Em 
Dias contados, está organizada uma instigante narrativa, que 
propicia ao leitor uma deleitosa reflexão sobre as vivências 
da classe média brasileira.

ISBN: 
978-65-86636-06-2

Ano: 2020
Edição: 1
Páginas: 196
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,27 Kg

FLOR DE NÓS: CONTOS
Fabiana de Souza Fredrigo (Amora Benedetti)

Nesta obra, Amora Benedetti, pseudônimo de Fabiana de 
Souza Fredrigo, deu vida a Beatriz, Eleonora, Inês, Olívia, 
e Violeta. Através dos contos escritos nas páginas da pu-
blicação, a autora apresenta a multiplicidade de personas 
existentes em cada mulher ao elaborar e expor, de maneira 
poética, a trajetória das personagens, seus movimentos psi-
cológicos e a busca pela compreensão de si. Estes aspectos 
são apresentados por meio de uma escrita eloquente e ca-
paz de oferecer ao leitor emoções que se entrecruzam com 
os conflitos das narrativas.
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O EXCREMENTO DE DEUS
José Humberto da Silva Henriques

ISBN: 
978-85-7274-405-8

Ano: 2015
Edição: 1
Páginas: 255
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,30 Kg

Esta obra discorre sobre o estado do Acre, para sempre 
um mundo onde o canto do pássaro pode ser até mais 
alaranjado que o galo-da-serra. Disso, deduz-se que em 
cada ouvido há uma sentença, e em cada olho, uma cor. No 
Acre é assim: tudo fictício. O autor nunca frequentou este 
lugar, é longe demais. Este é um romance em que todos os 
componentes são designados como proposta de um lugar 
mágico, totalmente estigmatizados pela grandeza amazôni-
ca. Compêndio dedicado ao desvio e ao padrão e, também, 
ao serviço quase calado das formigas-cortadeiras.

UMA CASA, O TEMPO
Marcelo Ferraz de Paula

ISBN: 
978-85-7274-467-6

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 216
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,29 Kg

Uma casa, o tempo reúne 29 textos, sendo ganhador, na 
categoria conto, do concurso literário Coleção Vertentes 
2015. Os contos, que remetem o leitor a memórias afetivas, 
falam da casa mais linda do bairro, do gostinho das fugas, 
dos caramelos e da bolacha de água e sal, do córrego da 
aldeia. Para o autor, o mundo inteiro é nossa casa. Contudo, 
por mais que se more em diferentes casas ou quartos, o 
que fica é sempre o lugar primeiro, natal. E o tempo? Este 
não se mede, só pode ser vivido e guardado para depois 
ser lembrado.

PÍLULA DO ESQUECIMENTO
José Eduardo Mendonça Umbelino Filho

ISBN: 
978-65-86636-04-8

Ano: 2020
Edição: 1
Páginas: 58
Formato: 15x21 cm
Peso: 0,10 Kg

Livro de poemas que, como destaca Gilberto Mendonça 
Teles em seus comentários a respeito da publicação, “...se 
fazem dentro da melhor vanguarda experimental da pós-
-modernidade. São versos curtos, dizendo pouco e suge-
rindo muito (“Lo menos, lo más”, como dizem os espanhóis).” 
A obra contém algo de misterioso e estranho, mas que se 
destaca em termos de visualidade, pois apresenta uma for-
matação peculiar, tendo o alfabeto russo de origem cilírica 
a nomear seus poemas.

MUIRAQUITÃ
Felippe Alves Ferreira Barbosa et al.

ISBN: 
978-85-7274-468-3

Ano: 2017
Edição: 1
Páginas: 176
Formato: 
13,5x19,5 cm
Peso: 0,20 Kg

Muiraquitã é fruto de pesquisas da Companhia Artimanha 
com a Subcomissão da Verdade do Triângulo Mineiro. 
Trata-se de projeto artístico desenvolvido na Universidade 
Federal de Uberlândia, com participação da comunidade 
urbana. As peças-denúncia de caráter político-pedagógico 
apresentadas na obra contam histórias baseadas em crimes 
ocorridos no período da ditadura e que permanecem ocul-
tos. A intenção é estabelecer uma relação entre arte e direi-
to, utilizando linguagem acessível como maneira potencial 
de despertar a consciência social.
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AGRICULTURA FAMILIAR EM GOIÁS: LIÇÕES PARA ...
Gabriel Medina (org.)

ISBN: 
978-85-7274-483-6

Ano: 2018
Edição: 4
Páginas: 354

Este livro destina-se, principalmente, aos profissionais das 
Ciências Agrárias que procuram informações sobre agri-
cultura familiar, sendo também direcionado a agricultores 
interessados em aprimorar suas produções. A obra enfatiza 
a importância da concretização de ações em torno da fa-
mília, da comunidade e do próprio agricultor pelo caminho 
da adaptação às condições locais e pela melhoria do que 
já existe. Destaca a importância da compreensão dos mer-
cados e das políticas agrícolas que influenciam o setor na 
busca do desenvolvimento rural sustentável.

ISBN: 
978-85-7274-403-4

Ano: 2014
Edição: 2
Páginas: 134

CÉSIO-137: CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS DO ACIDENTE ...
Suzana Helou e Sebastião Benicio da Costa Neto (org.)

Esta obra apresenta experiências e informações originárias 
de profissionais que atuaram com as consequências do aci-
dente radiológico ocasionado pelo Césio-137 na cidade de 
Goiânia. O ineditismo do evento, a escassez de referências 
sobre o assunto e a pressão da mídia e das comunidades 
científicas do mundo inteiro proporcionaram um comporta-
mento peculiar nos profissionais da saúde que se volunta-
riaram a prestar assistência às vítimas por meio de registros 
de dados. Esses dados são valiosas fontes de conhecimento 
sobre os efeitos psicológicos e sociais ulteriores ao acidente.
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AGROPECUÁRIA BRASILEIRA DIANTE DAS DINÂMICAS ...
Gabriel Medina

ISBN: 
978-85-7274-500-0

Ano: 2018
Edição: 1
Páginas: 104

Agropecuária brasileira diante das dinâmicas internacionais 
apresenta uma sistematização de informações relacionadas 
às políticas agrícolas e aos mercados internacionais no âm-
bito da agricultura, buscando conhecimentos e estratégias 
de atuação para seu desenvolvimento no Brasil e enfatizan-
do, igualmente, o setor agropecuário. Nesse sentido, iden-
tifica rumos para o crescimento do agronegócio nacional 
dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável 
e com acesso a uma agricultura familiar próspera.

CATHALOGO GERAL DA BIBLIOTHECA DO GABINETE ...
Gabinete Litterario Goyano

ISBN: 
978-85-7274-503-1

Ano: 2018
Edição: Edição 
original publicada 
em 1924
Páginas: 75

Livro fac-símile do Catálogo do Gabinete Litterario Goyano, 
publicado inicialmente na década de 1920. O Gabinete Litte-
rario Goyano foi fundado em abril de 1864 por um grupo de 
leitores goianos que, interessados na manutenção de uma 
sala de leitura, decidiram pelo pagamento de seus gastos. 
O Cathalogo reproduzido pela Editora UFG oferece um ma-
peamento dos interesses literários e de conhecimento da 
pequena burguesia vilaboense da época, destacando-se 
como um arquivo de caráter conservador, com publicações 
distribuídas em listas por temáticas e gêneros.
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Esta coletânea é a compilação de artigos escritos por Frei Marcos Sassatelli em três períodos: 2009-2011 (vo-
lume 1), 2012-2013 (volume 2) e 2014-2015 (volume 3). O autor compõe uma fotografia das sociedades goiana e 
brasileira, com suas mazelas políticas e sociais. A miséria dos marginalizados, a exploração do trabalhador, as 
lutas dos movimentos sociais contra os desmandos políticos, o caos na educação, na saúde, na moradia, enfim, 
nos direitos humanos básicos, são o cerne de seus artigos. Tudo revelado de maneira crua, com muita ironia, 
perspicácia e destemor.

ENTRE VALORES E DESVALORES: UMA VOZ CRÍTICA
Frei Marcos Sassatelli

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 351

ISBN: 978-85-7274-495-9

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 398

ISBN: 978-85-7274-497-3

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 412

ISBN: 978-85-7274-496-6

DO EXERCÍCIO DE VIVER: POEMAS
Goiamérico Felício

ISBN: 
978-85-7274-481-2

Ano: 2018
Edição: 3
Páginas: 62

“A linguagem da poesia é a linguagem do paradoxo”, disse 
Cleanth Brooks em um de seus ensaios. Esta parece ser 
uma das preocupações expressas em grande parte da 
poesia mais nova que se faz atualmente no Brasil. Dizer 
paradoxalmente? Dizer o indizível? Traduzir o intraduzível, 
afirmar o inafirmável? “Dizendo tudo de mim, sem auxílio 
de palavras” – assim Goiamérico Felício emana neste novo 
livro, de maneira primordial, procurando o incompreensível 
no processo poético.

ISBN: 
978-65-86636-09-3

Ano: 2021
Edição: 1
Páginas: 211

DE UMA PROSA E UMA PLANTA, UM REMÉDIO: SABERES...
Vanessa Gisele Pasqualotto Severino et al. (org.)

A obra relaciona os conhecimentos populares medicinais 
e os estudos científicos sobre as espécies encontradas na 
Comunidade Coqueiros, localizada no município de Catalão 
em Goiás. Destaca 89 espécies de plantas com indicações 
medicinais, distribuídas em 13 categorias de doenças se-
gundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde (ICD-10, 2016). A pu-
blicação, deste modo, enfatiza a importância dos saberes 
das comunidades, os quais não podem ser perdidos e/ou 
esquecidos pelas gerações futuras.
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ESTRADA GOIANA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE: ...
Fábio Nogueira de Lucena, Rejane Faria Ribeiro-Rotta e Renata 
Dutra Braga (org.)

ISBN: 
978-85-7274-512-3

Ano: 2019
Edição: 1
Páginas: 151

Cenas reais de atendimentos integrais que são comprome-
tidos pela ausência de históricos e informações sobre a saú-
de dos indivíduos são apresentadas neste livro. Para tanto, 
são utilizados personagens e cenários fictícios capazes de 
ilustrar tais acontecimentos e que permitem ao leitor uma 
compreensão dos fatos. O livro destaca a importância do 
Registro Eletrônico em Saúde Interoperável, que permitiria 
o acompanhamento integral em saúde prestado aos indiví-
duos, e apresenta uma proposta de sistema de informação 
interoperável regional.

FUNESTA FESTA
Goiamérico Felício

ISBN: 
978-85-7274-456-0

Ano: 2016
Edição: 2
Páginas: 63

Nas páginas deste livro o autor relata preocupação com o 
fazer poético, tendo em vista a própria construção da lingua-
gem na sua formação de significados para exteriorização de 
ideias e pensamentos. É na linguagem que o fazer poético 
concretiza-se, e a publicação busca auferir tal perspectiva, 
sem esquecer os signos diversos à língua escrita, como 
expressões visuais, ideogramas e imagens, que assimilam 
significados por meio de contextos específicos. A escrita do 
autor, assim, constitui-se como uma força em transição.

E
-B

O
O

K

PSICOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO: INTERVENÇÕES ...
Domenico Uhng Hur, Fernando Lacerda Júnior e Maria do Rosário 
Silva Resende (org.)

ISBN: 
978-85-7274-501-7

Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 286

Este livro apresenta conceitos e práticas inerentes ao cam-
po da Psicologia, bem como o objetivo dessa área de co-
nhecimento em realizar projetos a partir de uma diversidade 
de concepções teóricas, mecanismos de ação e campos de 
trabalho. Além disso, destaca reflexões e produções oriun-
das da criação do curso de Psicologia da Universidade Fe-
deral de Goiás, em Goiânia, no ano de 2006. Aborda, ainda, 
concepções da Psicologia no estado de Goiás e igualmente 
na sociedade brasileira, buscando oferecer ao leitor uma 
cena ampla e reflexiva.

ISBN: 
978-85-7274-373-0

Ano: 2013
Edição: 1
Páginas: 109

MORAR NA METRÓPOLE, VIVER NA PRAIA OU NO CAMPO: ...
Tadeu Alencar Arrais

Estudo geográfico de importância para a sociedade con-
temporânea, pois aborda a dinâmica do mercado imobiliário 
e suas implicações em duas metrópoles brasileiras: Forta-
leza, localizada no litoral do Nordeste do Brasil, e Goiânia, 
situada na região Centro-Oeste do País. A publicação relata 
como a casa de praia e a chácara de lazer são componen-
tes estruturais importantes no processo de especulação e 
valorização de espaços geográficos. A obra é direcionada a 
profissionais das áreas de Geografia, Sociologia, Antropolo-
gia, Urbanismo e Engenharia Civil.
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ISBN: 
978-85-7274-482-9 
Ano: 2018
Edição: 2
Páginas: 552

SEARA DE ASCLÉPIO: UMA VISÃO DIACRÔNICA DA MEDICINA
Joffre Marcondes de Rezende, Vardeli Alves de Moraes e Gil 
Eduardo Perini (org.)

Esta obra realiza, por meio de abordagem cronológica e 
descritiva, um estudo da história da medicina, partindo de 
seus primórdios até a apresentação dos progressos moder-
nos. O conhecimento da história da medicina está inserido 
na formação profissional, e as faculdades buscam promover 
o ensino desse conteúdo através de disciplinas obrigató-
rias, optativas ou mesmo cursos de extensão, encontrando 
carência de livros acessíveis, principalmente, em língua 
portuguesa. Esta obra busca, assim, preencher tal lacuna.

E
-B

O
O

K

ISBN: 
978-85-7274-484-3

Ano: 2018
Edição: 1
Páginas: 195

REFLEXÃO E CRÍTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES ...
Rosane Rocha Pessoa e Julma Dalva Vilarinho Pereira Borelli (org.) 

As perspectivas dos Letramentos Críticos e dos Multiletra-
mentos Críticos presentes no ensino de línguas estrangeiras 
e, mais recentemente, nas discussões acerca de uma Crítica 
Decolonial são destacadas nesta publicação. A ampliação 
dessa perspectiva de ensino reafirma a relevância do com-
partilhamento e entrelaçamento de reflexões presentes 
nesta obra e constitui componente importante para o cami-
nho a ser trilhado durante o próprio desenvolvimento social 
e cultural do indivíduo em sua formação docente.

ISBN: 
978-65-86636-10-9

Ano: 2021
Edição: 2
Páginas: 262

VIOLÊNCIA CONTRA MIGRANTES NO MÉXICO
Júlio da Silveira Moreira

As pessoas que atravessam o México para chegar aos 
Estados Unidos sabem dos riscos que correm. Por que 
continuam indo, então? Como atuam as redes sociais na 
reprodução dos fluxos migratórios? Existem vínculos entre 
política migratória e violência? Por que os Estados Unidos 
criminalizam os migrantes se há demanda de trabalho 
nesse país? Este é um trabalho de teoria sociológica fun-
damentada em pesquisa de campo. Mas é também um 
livro de histórias, de jovens que deixaram seus países, de 
sequestros, extorsões, assassinatos e outras violações.
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