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Faculdade de Educação

LIVROS
Classe 302 - I$TERAÇÃO SOCIAL - PSICOLOGIA 
SOCIAL

t. ex.: 2LIMA, Denise Maria de Oliveira.  Diálogo entre a 
sociologia e a psicanálise:   o indivíduo e o sujeito.  
Salvador:  EDUFBA,  2012. 284 p.

Classe 370 - Educação
t. ex.: 2OLIVEIRA, Adelaide;  CRUZ, Décio Torres.  Idea 

Factory:   = fábrica de ideias : 100 games and fun 
activities for your english classes = 100 jogos e 
atividade divertidas para suas aulas de inglês.  
Salvador:  EDUFBA,  2012. 212 p.

Classe 500 - Ciências naturais. Matemática
t. ex.: 5ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA.  

Memória:   2010 - 2011.  Salvador,  2012. 185 p.

t. ex.: 4BAIARDI, Amilcar;  SANTOS, Alex Vieira dos.  A 
ciência e a sua institucionalização na Bahia:   
reflexões sobre a segunda metade do Século XX e 
diretrizes para o Século XXI.  Salvador, BA,  2010. 
148 p.

Classe 600 - Tecnologia (Ciências aplicadas)
t. ex.: 5CARLETTO, Marcia Regina.  Avaliação de 

impacto tecnológico:   reflexões, fundamentos e 
práticas.  Curitiba:  Ed. UTFPR,  2011. 246 p. 
(Novos autores da educação profissional e 
tecnológica.)

UFBA

Classe 300 - Ciências sociais
t. ex.: 2LOPES, Uaçaí de Magalhães;  TENÓRIO, Robinson 

Moreira.  Educação como fundamento da 
sustentabilidade.   Salvador:  EDUFBA,  2011. 170 
p.

Classe 301 - Sociologia e antropologia

t. ex.: 2LORDÊLO, José Albertino Carvalho;  DAZZANI, 
Maria Virginia Machado.  Estudos com estudantes 
egressos:   concepções e possibilidades 
metodólogicas na avaliação de programas.  2012. 
175 f.

DISSERTAÇÕES
T/UFBA

Classe 020 - CIÊ$CIA DA I$FORMAÇÃO E 
BIBLIOTECA

t. ex.: 2MATOS, Rúbia Margareth Dourado de Oliveira 
Macedo.  Tertúlias literárias e dialógicas no 
Projeto Irecê.  200 f.

Classe 370 - Educação
t. ex.: 2COELHO, Livia Andrade.  As relações dos alunos 

da EJA com as tecnologias digitais:   implicações e 
possibilidades na vida de cada um .  2011. 129 f.

t. ex.: 2DUARTE, Leonardo de Carvalho.  Ação pedagógica 
de professores de educação física em turmas 
inclusivas.   2011. 214 f

t. ex.: 2LEMOS, Iracema dos Santos.  Contribuições dos 
resultados da avaliação institucional para a gestão 
universitária:   um estudo de caso em uma IES 
privada de Salvador.  2011. 159 f.

t. ex.: 2LIMA, Gilson Alves.  O Programa de Formação 
Continuada de Gestores de Educação Básica 
(PROGED):   uma política de formação dos 
profissionais da educação no contexto da rede 
nacional .

t. ex.: 2LIMA, Tatiane de Lucena.  Identidades, currículo e 
formação docente:   um estudo sobre implicações de 
gênero em práticas educativas de estudantes de 
pedagogia.  2008. 209 f.

t. ex.: 2MORAES, Jamille Arnaut Brito.  Habilidades 
metalinguísticas e suas intercorrências na 
alfabetização de crianças.   2011. 123 f.
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t. ex.: 2OLIVEIRA, Nina Rosa Teixeira.  A Unesco, o 
U$ICEF e as políticas de educação infantil no 
Brasil.   2011. 141 f.

t. ex.: 2PEREIRA, Fernanda Almeida.  Ludicidade e 
resiliência:   como professoras de educação infantil 
lidam com o prazer e o sofrimento no contexto 
educativo .  2010. 276 f.

t. ex.: 2SILVA, Islana de Oliveira.  Cultura escolar em 
Santiago do Iguape:   ressonâncias, tensões e 
possibilidades
.  2008. 118 f.

TESES
T/UFBA

Classe 100 - Filosofia. Psicologia
t. ex.: 2JESUS, José Carlos Oliveira de.  Concepções 

teórico-epistemológicas de estudantes de 
graduação em física:   marcas de imaginário e de 
discurso científico. 293 f.

t. ex.: 2VASCONCELOS, Paulo Sérgio Dantas.  Os 
sentidos do espanto ou contribuições para o 
ensino de filosofia como educação do pensamento:  
 propósitos pedagógicos em Heidegger e Deleuze.  
2011. 293 f.

Classe 300 - Ciências sociais
t. ex.: 2LEÃO, José Antonio Carneiro.  Saber brincante:   

cosmovisão e ancestralidade como processo 
educativo .  2011. 320 f.

Classe 370 - Educação
t. ex.: 2CARVALHO, Marize Souza.  Realidade da 

educação do campo e os desafios para a formação 
de professores da educação básica na perspectiva 
dos movimentos sociais.   2011. 165 f.

t. ex.: 2COELHO, Carla Jeane Helfemsteller.  A ética 
biocêntrica como encarnação da alteridade:   da 
vivência das transformações existenciais à mudança 
paradigmática.  2011. 452 f.

t. ex.: 2SILVA, Rilmar Lopes da.  Formação continuada 
na perspectiva emancipatória mediada pela 
arte-educação:   o caso da escola Comunitária 
Brilho do Cristal .  2011. 272 f.

TCCP  (PÓS-GRADUAÇÃO)
TCCP/UFBA

Classe 370 - Educação

t. ex.: 1SILVA, Lusiane Carvalho da.  O educador e a 
formação continuada em serviço:   formando-se 
para o uso das tecnologias da informação e 
comunicação.  2011. 94 f.
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