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Sempre mantendo os compromissos de contribuir para a melhoria do ensino e da
educação no país e de publicar obras de grande valor científico e relevância para
a sociedade – desde a criação da Fundação Getulio Vargas – apresentamos o catálogo
2015 com os nossos lançamentos, seções especiais e todo o acervo disponível.
São quase 500 obras, entre livros impressos e digitais, novidades e obras reconhecidas,
futuros lançamentos e livros reintegrados ao catálogo, de áreas como administração,
economia, direito, antropologia, sociologia, arquivologia, ciência política e história, todas
produzidas por professores da FGV e por pensadores da comunidade acadêmica de
todo o país e do exterior.
Queremos compartilhar nossa produção editorial com todos: alunos, professores,
profissionais, pesquisadores e interessados em informação e conhecimento.
Boa leitura!
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O QUE LANÇAMOS
Obras lançadas entre janeiro de 2014 e maio de 2015
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ADMINISTRAÇÃO
A política e a economia da despesa pública: escolhas orçamentárias,
ajuste fiscal e gestão pública (elementos para o debate da reforma
do processo orçamentário)
fernando rezende

9788522516537
2015
IMPRESSO . EBOOK
168 PÁGINAS

A reforma orçamentária aprovada há 50 anos abriu espaço ao posterior encaminhamento da
reforma tributária e da adoção de um novo modelo de federalismo fiscal, reforçando as bases para
novos avanços no processo de industrialização e de crescimento econômico do país. Meio século
depois, está na hora de iniciar um movimento semelhante, no qual as pressões da sociedade por
mais e melhores serviços públicos renovem a contribuição que a reforma orçamentária pode dar
para o avanço das demais reformas institucionais necessárias a um novo salto de desenvolvimento
do país. Este livro reúne novos argumentos que visam reforçar essa tese.

Administração bancária: uma visão aplicada
clovis de faro

9788522516384
2014
IMPRESSO . EBOOK
504 PÁGINAS

Voltado para um público interessado em temas financeiros, sobretudo aqueles relacionados a
bancos comerciais, este livro examina as diversas dimensões da gestão bancária. Dois aspectos
se destacam. Primeiro, reunir, como autores, professores e colaboradores da FGV especializados
nos múltiplos temas analisados. Segundo, basear-se na experiência do Banco do Brasil, que tanto
contribui para o desenvolvimento financeiro de nosso país. Esta obra tende a se tornar leitura
essencial para quem pretende ingressar ou consolidar seus conhecimentos na área financeira.

Balanced Scorecard
Publicações FGV Online – Coleção Gestão empresarial
alexandre pavan torres, maria candida torres

9788522514816
2014
IMPRESSO
216 PÁGINAS

6 – 7
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Cada vez mais, as empresas estão diante de desafios, dificuldades, ameaças e oportunidades,
processos pelos quais nunca tiveram de passar. Hoje, o ambiente externo se faz presente
e atuante, sendo marcado por um conjunto de variáveis complexas que interferem direta
e indiretamente nas ações das empresas. Um dos problemas aqui identificados é o fato de
as empresas nem sempre conseguirem obter informações que lhes possibilitem identificar,
interpretar e decidir sobre o que as está afetando. Em vista disso, nos dias de hoje, destaca-se
a importância do balanced scorecard (BSC), que possibilita e facilita a comunicação mais clara
da estratégia, o feedback estratégico, auxilia no alinhamento estratégico e verifica se a empresa
está obtendo resultados com a estratégia adotada.
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Comunicação integrada de marketing
Coleção Práticas de gestão – Série Marketing
joão felipe rammelt sauerbronn

9788522514663
2014
IMPRESSO
100 PÁGINAS

Comunicação é uma atividade constante e ininterrupta entre dois ou mais indivíduos que,
por meio de símbolos (ou códigos), em um processo formal ou não, procuram influenciar
pensamentos, palavras, ações e omissões um(ns) do(s) outro(s). Na empresa, essa atividade
influencia o comportamento das pessoas pela transferência de informações - fatos, atos,
ideias, valores, cultura, pensamentos, ordens etc. – e pelos ensinamentos - treinamento,
integração, desenvolvimento etc. – transmitidos aos empregados. O processo de Comunicação
nas organizações abrange um centro de decisão cuja função consiste em receber informações,
avaliá-las, tomar decisões, transmitir ordens às demais partes da organização.

Dinâmica comportamental no setor público
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão pública
gustavo andrey de a. l. fernandes

9788522514694
2014
IMPRESSO
120 PÁGINAS

As organizações públicas e as privadas são diferentes em seus objetivos primários; enquanto
as organizações privadas, as firmas, buscam maximizar lucros para sobreviver dentro do
mercado, as organizações públicas são capacitadas através da legislação e mantidas com
recursos do sistema político. Devido à responsabilidade de administrar perante o corpo político,
as organizações públicas são uma espécie de braço executor das tarefas governativas, e,
indiretamente, são uma peça da engrenagem que compõe o sistema político.

Estatística empresarial
Coleção Práticas de gestão – Série Finanças
alexandre alves de seabra

9788522513451
2014
IMPRESSO
120 PÁGINAS

A estatística é o ramo da matemática que analisa dados estatísticos. Entre outros empregos,
a estatística pode ser usada para descrever o desempenho de um time de futebol; apresentar
informações – tais como o valor do produto interno bruto e o do índice de preços ao consumidor
– nos diferentes países; descrever o desempenho das empresas, seu faturamento – ou
endividamento – e o número de empregados. Quanto mais dados são analisados e interpretados,
mais o ambiente é entendido. Com isso, melhores decisões são tomadas. Por isso, a essência
da estatística é a observação. A ciência estatística divide-se em duas áreas, a saber: estatística
descritiva e estatística inferencial, ambas tratadas nesta obra.

O QU E L ANÇ AMOS

Catalogo2015.indb 7

29/07/15 11:39

Estratégia de empresas
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
maria candida sotelino torres, helton haddad carneiro da silva, marcelo almeida magalhães,
rodrigo navarro de andrade

9788522514090
2014
IMPRESSO . EBOOK
160 PÁGINAS

Este livro tem por objetivo apresentar os conceitos teóricos da estratégia empresarial aplicados à
realidade específica do comércio internacional. Está estruturado em cinco capítulos sequenciais
e complementares, nos quais a estratégia de empresas é apresentada e ilustrada com exemplos
práticos. Como analogia dos conceitos que serão estudados, ao final de cada capítulo será
apresentada uma história empresarial, relatando o estudo de caso de uma empresa fictícia, a
Forest, em que o desenrolar da discussão e da definição estratégica, típico de empresas atuantes
em comércio internacional, é demonstrado.

Excelência no atendimento ao cliente
Publicações FGV Management – Série CADEMP
sylvia helena constant vergara, denize ferreira rodrigues, helena correa tonet

9788522515479
2014
IMPRESSO . EBOOK
196 PÁGINAS

O avanço tecnológico, a globalização da economia, o poder concentrado em grandes empresas
e a responsabilidade social corporativa trazem ao ambiente de negócios um movimento que
configura novas relações. Tais relações expressam um elevado nível de exigência do cliente e a
busca pelo respeito aos seus direitos no que se refere a serviços oferecidos pela empresa. Longe
de se configurar como uma ameaça, tal exigência deve ser vista como uma rara oportunidade de
negócios. Uma empresa focada no cliente revê estratégias, processos de trabalho e políticas de
gestão de pessoas. O objetivo deste livro é contribuir para a melhoria do relacionamento entre a
empresa e o cliente.

Formação e gestão de preços
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão comercial
gilberto porto

9788522514717
2014
IMPRESSO
104 PÁGINAS

8 – 9
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Diversas empresas utilizam como estratégia de preço seguir os preços de seus concorrentes ou,
simplesmente, aplicar uma margem sobre o custo de seus produtos. Contudo, essa estratégia
não é suficiente para obter sucesso no mercado. É preciso determinar um preço de venda
que possibilite à empresa atingir seus objetivos de mercado. No entanto, para que isso ocorra,
a empresa deve levar em consideração uma série de fatores, como o valor percebido pelos
clientes, a sazonalidade da demanda, a ociosidade da capacidade produtiva e o ciclo de vida dos
produtos.
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Gerenciamento da qualidade em projetos
Publicações FGV Management – Série Gerenciamento de projetos
alexandre varanda rocha, frederico steiner costa, josé francisco nogueira, tania regina belmiro

9788522514601
2014
IMPRESSO . EBOOK
160 PÁGINAS

A qualidade em projetos é semelhante à abordagem que se dá à qualidade nas empresas, porém
ainda mais essencial, porque todo projeto é um processo único e inédito. “Projeto é um esforço
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado” (PMI, 2013:320). Projetos
dependem da qualidade em todas as suas áreas de conhecimento e respectivos processos,
diferenciando-se de um empreendimento fabril, por exemplo, que tem características mais
constantes e regulares. Neste livro o leitor terá a oportunidade de aprender como se faz o
gerenciamento da qualidade de um projeto.

Gerenciamento de stakeholders em projetos
Publicações FGV Management – Série Gerenciamento de projetos
josé angelo santos do valle, álvaro antônio bueno de camargo, edmarson bacelar mota,
paula misan klajnberg zygielszyper

9788522515110
2014
IMPRESSO . EBOOK
152 PÁGINAS

O objetivo deste livro é ser uma referência de cunho didático para pessoas que necessitem
aplicar, de forma eficaz, o processo de gerenciamento de stakeholders nas suas atividades em
projetos. Ele tem soluções práticas para questões comportamentais, de cunho mais subjetivo e
qualitativo, complementando visões mais técnicas e experiências adquiridas em questões mais
estruturadas, tais como: engenharia, tecnologia da informação e finanças, entre outras áreas do
conhecimento.

Gestão de canais de distribuição
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão
roberto pascarella

9788522513468
2014
IMPRESSO
124 PÁGINAS

A distribuição diz respeito à concepção e à gestão dos canais por meio dos quais a organização e
seus produtos chegam ao mercado. É por meio da distribuição que se materializa a troca entre a
empresa e seus consumidores. Os canais de distribuição, portanto, devem ser capazes de gerar
e satisfazer a demanda para os produtos da organização. Logo, as decisões relativas à definição
da política de distribuição dizem respeito à gestão de um sistema voltado para a entrega
do produto certo, no local certo, no momento certo e nas quantidades certas. “Os canais de
distribuição, também conhecidos como canais de marketing ou canais comerciais, são conjuntos
de organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilização de um produto ou
serviço para uso ou consumo.”

O QU E L ANÇ AMOS
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Gestão de contratos internacionais
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
carlos cesar borromeu de andrade, attila de souza leão andrade jr., sergio barreira
belerique, thais castelli

9788522515318
2014
IMPRESSO . EBOOK
168 PÁGINAS

O objetivo deste livro é fornecer aos leitores uma visão panorâmica sobre o conceito e as
características dos contratos internacionais, discorrer sobre alguns dos principais tipos desses
contratos e apresentar aspectos básicos ligados à responsabilidade das partes e à solução
de controvérsias relacionadas com obrigações e contratos internacionais. O direito interno e o
direito internacional, o conceito de contrato internacional, a questão da responsabilidade civil, as
situações ou eventos de força maior e hardship, os tipos de contratos, bem como os conflitos de
leis e jurisdição internacionais são alguns dos temas abordados.

Gestão de logística internacional
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
paulo roberto ambrosio rodrigues, isabel bernardo dias de figueiredo, julio eduardo da silva
menezes, nelson ludovico

9788522514236
2014
IMPRESSO . EBOOK
160 PÁGINAS

Este livro tem por objetivo apresentar alguns dos princípios teóricos, conceitos, ferramentas e
exemplos que possam servir de referência para procedimentos logísticos, usualmente executados
para dar suporte às operações realizadas no ambiente internacional de negócios. Neste ambiente,
atualmente, se pode observar o deslocamento do eixo de negócios para outros países, com a
economia internacional em forte retração, constatando-se concorrência acirrada e crescente
protecionismo.

Gestão de negócios turísticos
Coleção Práticas de gestão – Série Turismo
andré coelho

9788522514038
2014
IMPRESSO
80 PÁGINAS

10 – 11
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O turismo aparece como interlocutor das culturas, costumes globais e modelos estratégicos
de gestão da era contemporânea em função de sua característica socioeconômica: a produção
de bens e serviços para o movimento temporário de pessoas em locais de destino distintos de
seu local de morada. Assim, mostra-se como uma atividade estratégica para o novo século que
se relaciona com todos os setores da economia mundial e rompe com os limites das riquezas
geradas pelas múltiplas atividades e das fronteiras geográficas. Os negócios turísticos estão
diretamente ligados à atividade ou são complementares aos serviços oferecidos aos visitantes.
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Gestão de programas e projetos públicos
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão pública
hermano roberto thiry-cherques, roberto da costa pimenta

9788522515363
2014
IMPRESSO
92 PÁGINAS

O exame da relação entre o projeto e outras instâncias de planejamento deve responder
à questão de como o projeto contribui para um programa maior ou uma diretriz políticoinstitucional. Para responder essa questão, parte-se da matriz de estrutura lógica, acrescentando
dados e informações sobre planos, programas e sistemas de apoio institucional a projetos
culturais. Com todas essas variáveis, este livro trata da definição, da estrutura, da sequência e do
controle do projeto público.

Gestão de projetos
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão de projetos
roberto da costa pimenta, hermano roberto thiry-cherques

9788522513444
2014
IMPRESSO
96 PÁGINAS

Projeto pode ser definido como uma organização transitória, que compreende uma sequência de
atividades dirigidas à geração de um produto ou serviço singular em um determinado período. Em
termos gerais pode-se dizer que projetos são planejados para dar uma resposta estratégica a um
desafio. Todo projeto surge para resolver um problema, o que quer dizer que, quando se pensa
em configurar um projeto, isso é feito porque há um motivo para tal e esse motivo é o problema
que lhe dá origem. Desta forma, identificar claramente o problema que se quer ver resolvido é,
portanto, o passo essencial na configuração de projetos.

Gestão de vendas e política comercial
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão comercial
marcelo nascimento boechat

9788522515271
2014
IMPRESSO
112 PÁGINAS

O processo de vendas é mais antigo do que a criação da moeda. Inicialmente, o homem
comercializava através de simples trocas em que a mercadoria era avaliada pela quantidade
de tempo ou força de trabalho gasta para produzi-la ou pela necessidade do “comprador”.
O setor de vendas precisou contar com novas técnicas e maior profissionalismo porque a
competitividade entre as empresas havia aumentado consideravelmente. Por isso, é fundamental
conhecer o mercado em que a empresa está inserida, seu público-alvo, bem como saber planejar,
implementar e controlar suas ações e estratégias de vendas, a fim de garantir o sucesso nos
resultados.

O QU E L ANÇ AMOS
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Gestão pública: a perícia criminal em foco
joaquim rubens fontes filho, márcia aiko tsunoda, flavio carvalho de vasconcelos

9788522514366
2014
IMPRESSO . EBOOK
412 PÁGINAS

O perito criminal é o profissional que atua na criminalística, sendo responsável pela aplicação da
ciência em prol da verdade e da justiça. A criminalística é uma disciplina técnico-científica por
natureza e jurídico-penal por destinação, e tem por objetivo trazer à tona a dinâmica dos fatos, a
prova material das infrações penais e a identidade dos respectivos autores, por meio da pesquisa,
do adequado exame e da interpretação correta dos vestígios materiais dessas infrações. A
obrigatoriedade da realização de perícia está contida no art. 158 do Código de Processo Penal
brasileiro. A obra traz, sob o ponto de vista da gestão, algumas reflexões acerca deste fascinante
universo.

Modelagem de organizações públicas
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão pública
victor claudio paradela, ferreira, marília maragão costa

9788522513475
2014
IMPRESSO
112 PÁGINAS

Vivemos em uma sociedade fortemente dependente das organizações – sejam elas, públicas,
privadas ou do terceiro setor, agrícolas, industriais, comerciais ou de serviços. Gerenciar de
forma eficaz as organizações significa, portanto, uma importante missão, pois quanto mais elas
forem eficientes e eficazes, melhores serão as condições de vida dos indivíduos, tanto em termos
individuais quanto no que tange à sociedade como um todo. No caso específico das organizações
públicas, a importância da boa gestão é ainda maior. Enquanto as empresas privadas possuem
um número limitado de clientes, que são mais diretamente atingidos por sua ação, as
organizações públicas impactam a sociedade como um todo.

Negociação internacional
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
ingrid paola stoeckicht, dorval olivio mallman, joão c. men, yann duzert

9788522514588
2014
IMPRESSO . EBOOK
144 PÁGINAS

12 – 13
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A globalização da economia e das atividades comerciais, a dramática redução do ciclo de vida
de produtos e serviços, a rápida evolução dos recursos tecnológicos, o crescente acesso ao
conhecimento e o maior nível de exigência de nossos clientes e usuários se traduziram em
ambientes hipercompetitivos e num mercado consumidor que demanda maior transparência e
sustentabilidade nas transações comerciais realizadas nas esferas públicas e privadas e em suas
dimensões políticas, econômicas e sociais. Dentro desse cenário de complexidade crescente,
a competência da negociação se impõe cada vez mais como a forma apropriada de resolver
problemas, administrar conflitos e mitigar antagonismos.
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Planejamento e orçamento público
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão pública
francisco rózsa funcia, francisco humberto vignoli

9788522514670
2014
IMPRESSO
72 PÁGINAS

Os processos de planejamento do setor público brasileiro e da correspondente execução
orçamentária devem obedecer a regras legais que retiram, parcialmente, o caráter discricionário
do gestor público, bem como aos aspectos que caracterizam o pacto federativo brasileiro,
especialmente no que tange ao processo de financiamento das políticas públicas e da rigidez
orçamentária e na esfera municipal, cuja receita disponível é excessivamente dependente das
transferências intergovernamentais.

Plano de negócios integrado: guia prático de elaboração
luís eduardo machado, isnard marshall junior, luciano miguel salamacha,
adilson carlos yoshikuni

9788522515493
2014
IMPRESSO . EBOOK
240 PÁGINAS

Diariamente, muitas oportunidades de negócios estão surgindo. E tão importante quanto
percebê-las, é saber selecionar quais são as melhores opções para sua vida. Transforme suas
ideias em planos de negócios objetivos e práticos, aumentando sua chance de acerto a partir de
indicadores estratégicos e de qualidade, utilizando simulações financeiras e econômicas para seu
negócio. Este livro é ideal para quem deseja iniciar corretamente um novo negócio por apresentar
conceitos e dicas de especialistas renomados na área do empreendedorismo no Brasil.

Regulação do comércio internacional
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
anna camboim, mônica romero marinho, andré nassif, humberto siúves

9788522515455
2014
IMPRESSO . EBOOK

Em um ambiente de disputa de mercados cada vez mais acirrada, a definição de regras
multilaterais capazes de estimular o comércio entre países díspares Assim, faz-se necessário
estudar e aprimorar cada vez mais as regras para um comércio internacional que leve o mundo
ao efetivo desenvolvimento econômico e social. Princípios e regras são necessários para uma
relação mais justa e equânime entre países, com oportunidades para todos.

164 PÁGINAS

O QU E L ANÇ AMOS
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Tributação no comércio exterior brasileiro
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
romulo francisco vera del carpio, gabriel segalis, naila meyre de céia freire sanderson,
tom pierre fernandes da silva

9788522515356
2014
IMPRESSO . EBOOK
160 PÁGINAS

O objetivo deste livro é contribuir para a disseminação do conhecimento sobre os benefícios
fiscais e logísticos dos regimes aduaneiros, que são tratamentos não tarifários ou administrativos
e tratamentos tarifários ou tributários aplicados a bens, produtos, mercadorias ou itens que
são importados ou exportados. O primeiro capítulo do livro versa sobre as formas de controle
do Estado brasileiro, nos aspectos fiscal e aduaneiro, em âmbito federal, que incidem sobre as
importações e exportações do nosso comércio exterior. Nos capítulos seguintes, serão abordados
os benefícios dos regimes especiais atualmente existentes no Brasil.

VBA para administradores e economistas
samy dana, henrique vasconcellos

9788522514779
2014
IMPRESSO
136 PÁGINAS

Este livro é fruto de uma compilação de notas da aula da disciplina “VBA Aplicado a Finanças”,
ministrada na unidade paulistana da FGV (Fundação Getulio Vargas). Com a tutoria do professor
Samy Dana, um grupo de alunos foi selecionado para realizar o projeto de um livro sobre
programação em VBA, com uma linguagem direta e auxiliada com diversos exemplos. Os leitores
encontrarão exemplos práticos e objetivos de como aumentar a capacidade desta ferramenta,
incluindo processos e rotinas que possam ser imediatamente aplicados. Seja para atividades
do dia a dia ou para candidatos a cargos de trabalho em diversos setores da economia e
administração, o conhecimento prévio da utilização do VBA é considerado um diferencial bastante
significativo.

ANTROPOLOGIA
A utopia da Pequena África: projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos
na Zona Portuária carioca
roberta sampaio guimarães

9788522514892
2014
IMPRESSO . EBOOK
248 PÁGINAS
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Nas últimas décadas, amplas intervenções urbanísticas nos bairros centrais e portuários
“degradados” das grandes cidades têm buscado inserir tais áreas em uma lógica internacional de
competição pela atração de capitais e dos megaeventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Mas nem tudo pode ser ideologicamente construído ou economicamente potencializado. Quando
se trata do passado de pessoas, objetos e espaços, diferentes e desestabilizadoras memórias,
como a da “Pequena África”, na região portuária carioca, são sempre passíveis de serem
movimentadas, trazendo à tona versões não exibidas da cidade.
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Dispositivos urbanos e trama dos viventes: ordens e resistências
sandra de sa carneiro, patricia birman, carly machado, márcia pereira leite

9788522516223
2015
IMPRESSO . EBOOK
504 PÁGINAS

O objetivo deste livro não é oferecer soluções para os problemas supostamente “ainda” mal
resolvidos nas cidades, como a “violência”, a “desordem”, a “pobreza”, a “falta do Estado”,
sempre mencionados por seus governos e habitantes, mas sim problematizar a produção
deles como “questões sociais” que mobilizam o medo, o racismo e favorecem as políticas de
exclusão e de segregação de grande parte de seus habitantes. A obra traz uma referência clara
ao pensamento de Foucault sobre sua ideia de dispositivo, essencialmente estratégica, como um
conjunto produzido pelo cruzamento heterogêneo de relações de poder e de saber.

Mundos em mediação: ensaios ao encontro de Gilberto Velho
celso castro, graça índias cordeiro

9788522516551
2015
IMPRESSO . EBOOK
132 PÁGINAS

Gilberto Velho (1945-2012) é uma referência na aproximação entre as ciências sociais
portuguesas e brasileiras. Por meio de uma generosa e sistemática colaboração científica entre
ambos os países, Gilberto Velho contribuiu, de forma única e incansável, para o desenvolvimento
da sociologia e da antropologia urbana em língua portuguesa. Este livro reúne um conjunto de
investigadores portugueses e brasileiros de diferentes gerações, tocados pelo impacto pessoal e
intelectual de Gilberto Velho. Seus testemunhos pessoais e acadêmicos ajudam a compreender
aspectos importantes de sua obra e da contribuição que deu à aproximação entre cientistas
sociais brasileiros e portugueses.

ARQUIVOLOGIA
Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa
joëlle rachel rouchou, isabel siqueira travancas, luciana quillet heymann

9788522514328
2014

Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa traz para o leitor
um conjunto de artigos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, de distintas áreas de
investigação, que discutem pesquisas em arquivos pessoais e refletem sobre esses artefatos
de forma rica e inovadora. Este é um campo vasto e a publicação cumpre papel importante na
divulgação do seu “estado da arte”.

IMPRESSO . EBOOK
284 PÁGINAS
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O legado dos congressos brasileiros de arquivologia (1972-2000)
mariza bottino

9788522513116
2014
IMPRESSO . EBOOK
304 PÁGINAS

Entre 1972 e 2000, foram realizados os 13 congressos brasileiros de arquivologia analisados
nesta obra. Do total de recomendações aprovadas, somente 35,3% foram implementadas. No
decorrer da pesquisa, pôde-se observar que muitos pleitos foram apresentados como propostas
inovadoras que, na realidade, já haviam sido objeto de discussão em outros congressos, sem
que tivessem sido realizados. Verificou-se que um percentual significativo de recomendações
aprovadas nos congressos foi esquecido por parte desta comunidade científica. Este livro pode
ser utilizado como mais uma ferramenta de trabalho para solucionar questões arquivísticas ainda
pendentes.

BIOGRAFIA
Fora de ordem: viagens de Rubem César
dulce chaves pandolfi, lúcia lippi oliveira

9788522515639
2014
IMPRESSO . EBOOK
264 PÁGINAS

A história de vida de Rubem César aponta exatamente para os desafios vividos por ele e por
sua geração e a forma como ele os vivenciou, uma espécie de “intranquilidade produtiva”. Ao
longo do depoimento de Rubem estão presentes a militância protestante de esquerda, a atuação
no Partido Comunista dentro da Faculdade Nacional de Filosofia, o exílio na Polônia, o choque
cultural nos Estados Unidos, a vida acadêmica na Universidade de Campinas (Unicamp) após
o retorno ao país, a criação do Instituto de Estudos da Religião (Iser) e do Viva Rio e, por fim, a
experiência no Haiti.

Quase todos
joaquim falcão

9788522514656
2014
IMPRESSO
232 PÁGINAS
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Em Quase todos, Joaquim Falcão faz um resgate e apresenta ao leitor alguns (ou quase todos)
dos principais agentes da cultura de Pernambuco como atento observador, além de personagem
atuante dessa cena. Registrando a intensa criatividade cultural pernambucana na música, na
literatura, nas artes plásticas, no artesanato, na política cultural e na produção cinematográfica,
este livro reúne textos do autor publicados em jornais, livros e catálogos entre os anos de 1982
e 2013. Citando de Ariano Suassuna a Gilberto Freyre, de Dom Helder Câmara a Mombojó,
entre tantos outros, esta obra, nas palavras do próprio autor, é um ‘work in progress’, já que
“dificilmente se escreve, ou se descreve, a vida cultural de Pernambuco” de uma só vez.
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CIÊNCIA POLÍTICA		
Análise política & jornalismo de dados: ensaios a partir do Basômetro
marco antonio carvalho teixeira, humberto dantas, josé roberto de toledo

9788522515011
2014
IMPRESSO . EBOOK
228 PÁGINAS

O jornalismo de dados coloca o leitor no centro da pauta. Com base em interfaces atraentes
construídas na internet, diversos grupos de comunicação oferecem sistemas que permitem
desvendar realidades. Com o Basômetro não é diferente. Cientistas políticos encontraram espaço
para investigarem, arriscarem, formularem, ilustrarem e reforçarem hipóteses. O resultado
se transformou num conjunto de artigos para o portal do Estadão que, em seguida, foram
transformados neste livro. A obra tem como característica essencial a capacidade de uma
ferramenta de jornalismo de dados subsidiar análises.

Introdução ao pensamento político de Maquiavel
lauro escorel

9788588777590
2014
IMPRESSO
344 PÁGINAS

Nicolau Maquiavel é um dos maiores pensadores políticos modernos. Desde 1513, quando
escreveu O príncipe, as avaliações sobre sua obra não cessam. Nesse quadro, Introdução ao
pensamento político de Maquiavel, de Lauro Escorel, pode ser considerada uma das reflexões
mais importantes sobre o pensamento político maquiaveliano feitas no Brasil. Além do mérito
histórico, a obra mantém importância científica ao tratar dos três grandes problemas que
continuam assombrando a humanidade – a autonomia da política, o realismo das relações
internacionais e o perigo totalitário –, analisados maquiavelianamente na obra. Originalmente
publicada em 1958 e reeditada em 1979, a terceira edição desta obra é uma parceria entre a
Editora FGV e a Ouro sobre Azul.

Uma agenda para o Rio de Janeiro: estratégias e políticas públicas para
o desenvolvimento socioeconômico
mauro osorio, luiz martins de melo, maria helena versiani, maria lúcia werneck

9788522516629
2015
IMPRESSO . EBOOK
392 PÁGINAS

Este livro objetiva contribuir para a constituição de uma agenda de políticas públicas de fomento
ao desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. Sua relevância se coloca: pelas
janelas de oportunidades existentes hoje, no estado, no âmbito econômico; pelos problemas de
infraestrutura que atingem a região; pelas dívidas sociais que o estado acumula; e pela carência
de reflexão regional e sobre estratégias de encadeamento e de adensamento da estrutura
produtiva fluminense. Quanto à carência de reflexão sobre o estado e a cidade do Rio de Janeiro,
ela está centralmente relacionada com a trajetória nacional da região.
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CONTABILIDADE E FINANÇAS
Controladoria
Coleção Práticas de gestão – Série Gestão financeira
betovem coura, alexandre pavan

9788522514823
2014
IMPRESSO
280 PÁGINAS

No mundo atual, a competitividade e a velocidade das mudanças são brutais e as empresas
reportam resultados percentuais de um dígito – e não mais de dois, como no passado. Com isso,
o estudo da controladoria, área da empresa responsável por criar mecanismos de obediência à
estratégia, torna-se fundamental para o desenvolvimento de sistemas gerenciais que forneçam
um rápido feedback aos gestores sobre o desempenho econômico de produtos, processos,
unidades de negócios, relacionamentos com clientes e fornecedores. O desenvolvimento desses
sistemas visa trazer vantagem competitiva relevante nesse cenário.

DIREITO
Água é vida: eu cuido, eu poupo — para um futuro sem crise
Coleção FGV de Bolso – Série Direito & Sociedade
ana alice de carli		

9788522517107
2015
IMPRESSO . EBOOK
126 PÁGINAS

O problema de acesso à água tem assombrado autoridades no mundo inteiro, até mesmo em
países que possuem significativo percentual de água doce, como é o caso do Brasil que, apesar
de deter cerca de 12% do total de água doce existente no planeta, está vivendo o seu pior
cenário de seca. Atualmente, a escassez de recursos hídricos atinge de forma drástica muitos
países da África e tantos outros, como Israel, Iraque, Hungria, Bélgica, México, Estados Unidos,
França, Espanha. No intuito de construir uma relação de cuidado e respeito entre a humanidade e
a água, faz-se necessário transformar em realidade dois conceitos que se imbricam: proteção e
preservação. A intenção desta obra é exatamente alertar e apontar caminhos para esta relação.

Cidadania, justiça e “pacificação” em favelas cariocas		
fabiana luci de oliveira

9788522516469
2014
IMPRESSO . EBOOK
200 PÁGINAS

18 – 19
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A política de pacificação traz alguns benefícios aos moradores, sobretudo no aspecto da
previsibilidade de seu cotidiano, reduzindo o medo e aumentando o sentimento de tranquilidade
nas favelas – apesar de gerar novos conflitos. Já nos aspectos de desenvolvimento social e
integração da favela à cidade, a política deixa a desejar. “A ruptura das dicotomias favela ×
bairro, morro × asfalto, tão marcantes na paisagem e no imaginário cariocas, parece processarse apenas no plano formal. Enquanto isso, a cidade segue partida em seus aspectos simbólico e
social”.
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Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito (brasileiro)
josé rodrigo rodriguez

VENCEDOR DO PRÊMIO JABUTI 2014. Categoria Direito

9788522514175
2013
IMPRESSO . EBOOK
252 PÁGINAS

Livro vencedor do 56o Prêmio Jabuti (2014) na categoria Direito. A literatura jurídica brasileira tem
enfrentado a questão das decisões judiciais ora como um problema (teórico) de argumentação
ou de aplicação do direito, ora como um problema (técnico) relativo ao processo e aos
procedimentos judiciais. De fato, a decisão judicial é tanto um problema teórico quanto um
problema prático e requer reflexão crítica e ação transformadora, estas últimas, lugares-comuns
na retórica política e jurídica pós-1988. O diferencial desta obra é, justamente, a superação
desses lugares-comuns.

Direito das organizações internacionais: casos e problemas
paula wojcikiewicz almeida, rafael zelesco barretto

9788522514793
2014
IMPRESSO . EBOOK

Como estudar direito internacional? A proposta desta obra consiste em aprender a pensá-lo. Este
é um livro de casos reais, elaborados para situar o leitor no meio dos debates mais urgentes
que desafiam juristas, políticos e teóricos das relações internacionais. O tema central são as
organizações internacionais. Estudantes e professores serão estimulados a pensar problemas e
apontar soluções no âmbito dos entes que traduzem o moderno espírito de cooperação do direito
internacional.

832 PÁGINAS

Direito imobiliário
Publicações FGV Online – Coleção Direito
cristiana moreira bastida, christiane scabell hohn

9788522514939
2014
IMPRESSO
240 PÁGINAS

O conhecimento sobre direito imobiliário está cada vez mais em pauta, em razão, sobretudo,
da grande expansão do mercado imobiliário ocorrida nos últimos anos. Dessa forma, direito
imobiliário dirige-se a todos os profissionais que atuam no mercado imobiliário, visando
apresentar as questões imobiliárias mais importantes, passando pelos principais institutos
jurídicos necessários à compreensão do regime imobiliário brasileiro, possibilitando, assim, uma
atuação consistente e fundamentada juridicamente.
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Meios alternativos de solução de conflitos
Coleção FGV de Bolso – Série Direito & Sociedade
fernanda tartuce, daniela monteiro gabbay, diego faleck

9788522514625
2014
IMPRESSO . EBOOK
104 PÁGINAS

Os conflitos marcam o convívio social e têm natureza muito variada. Podem ocorrer controvérsias
que envolvem nações, empresas, clientes, sócios, empreendedores, fornecedores, entre outros
entes sociais. Também há conflitos que dizem respeito a vítimas de acidentes, consumidores;
até mesmo o núcleo familiar em situações que envolvem divórcio, guarda dos filhos, alimentos,
herança. Os autores deste livro tratam de todas essas questões e apresentam alguns caminhos
possíveis para lidar com as controvérsias do dia a dia em sociedade.

Novos temas de arbitragem
josé antonio fichtner, sergio nelson mannheimer, andré luís monteiro

9788522515615
2014
IMPRESSO . EBOOK
612 PÁGINAS

A arbitragem, como meio extrajudicial de solução de conflitos, ganha a cada ano maior
importância no cenário nacional, exigindo dos aplicadores do direito estudo aprofundado e
constante atualização. A tarefa de distribuir justiça com qualidade, rapidez e celeridade, atribuída,
a partir do acordo de vontade das partes, a árbitros, revela interessantes questões jurídicas,
cujo enfrentamento norteou a elaboração deste livro pelos autores. Trata-se de obra relevante
para estudantes, advogados, membros do Ministério Público, integrantes do Poder Judiciário e
estudiosos da arbitragem em geral.

ECONOMIA
Tributação e sustentabilidade ambiental
ana alice de carli, leonardo de andrade costa, ricardo lodi ribeiro

9788522517121
2015
IMPRESSO . EBOOK
312 PÁGINAS
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Se, por um lado, o desenvolvimento econômico é requisito da modernidade e da paz social, por
outro, os recursos naturais necessários à sua realização são exauríveis e finitos, o que impõe
ações efetivas para proteção e preservação dos elementos fundamentais à continuidade da vida
em nosso planeta.
A partir de uma linguagem clara e de uma visão multidisciplinar, o presente livro objetiva difundir
ideias e propostas de autores brasileiros e estrangeiros, apresentando suas contribuições acerca
de temas relevantes que envolvem meio ambiente, desenvolvimento econômico, vida digna,
sustentabilidade e tributação.
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Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes
armando castelar pinheiro, cláudio roberto frischtak

9788522514731
2014
IMPRESSO . EBOOK
348 PÁGINAS

É bem provável que nunca na história brasileira o assunto infraestrutura tenha estado em tanta
evidência quanto está hoje. A razão é palpável. Basta percorrer cidades, estradas, aeroportos
e portos pelo Brasil afora para verificar a discrepância entre necessidade e oferta, e o quanto
estamos distante de contar com um padrão de qualidade aceitável de serviços essenciais no
dia a dia. O efeito da base indigente é perverso nos negócios, na produtividade do trabalho, na
competitividade das empresas. Como decorrência, há um abatimento no potencial de expansão
de uma economia ainda em estágio intermediário de desenvolvimento.

Panorama do mercado de trabalho no Brasil
fernando veloso, regis bonelli

9788522515400
2014
IMPRESSO . EBOOK
200 PÁGINAS

Quais foram os principais determinantes da evolução do emprego e dos salários no Brasil? Por
que o mercado de trabalho mudou tanto sem alterações significativas na legislação trabalhista?
Será que as mudanças recentes no emprego e nos salários foram simplesmente efeitos da
conjuntura da última década? Ou será que as mudanças recentes vieram para ficar? Os ensaios
publicados neste livro apresentam uma série de visões e interpretações sobre a evolução do
mercado de trabalho brasileiro desde os anos 1990. Os autores são especialistas em economia
do trabalho e profundos conhecedores da economia brasileira. Os textos abordam diversos temas
e oferecem aos leitores uma visão atualizada e objetiva do mundo do trabalho no Brasil.

EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA
Excel na prática
jaci corrêa leite, fernando de souza meirelles

9788522514762
2015
IMPRESSO . EBOOK
212 PÁGINAS

Este livro apresenta o computador como instrumento de apoio a executivos e estudantes,
explorando o Excel, da Microsoft. Reúne textos didáticos dos cursos da EAESP-FGV (GV), já
utilizados por dezenas de milhares de estudantes. É a publicação da FGV de maior tiragem e a
mais vendida. O conteúdo está estruturado de forma a não exigir prévia familiaridade com o uso
de computadores e de planilhas eletrônicas. Segue uma abordagem de aprendizado por meio
da prática. O texto pode ser utilizado como orientação para autoestudo ou como apoio a cursos
regulares orientados pelo professor.
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Formação docente, pesquisa e extensão no CAp UFRJ:
entre tradições e invenções
carla mendes maciel, graça regina franco da silva reis, mariana lima vilela

9788522514885
2014
IMPRESSO . EBOOK
200 PÁGINAS

Formação docente, pesquisa e extensão no CAp UFRJ: entre tradições e invenções é uma obra
que aborda tema de grande relevância e atualidade ao reunir autores que apresentam reflexões
sobre a formação docente articulada às atividades de pesquisa e extensão, a partir de projetos
por eles realizados em sua prática docente no Colégio de Aplicação da UFRJ. Assim, são
apresentadas e discutidas experiências que se desenvolvem entre tradições e invenções, ou seja,
realizadas no contexto dessa instituição, concebida para oferecer nos mesmos tempo e espaço,
educação secundária e formação docente.

FILOSOFIA
Lugares complexos, poéticas da complexidade: entre arquitetura, arte e
paisagem
fabiola do valle zonno

9788522515240
2014
IMPRESSO . EBOOK
416 PÁGINAS

Lugares complexos, poéticas da complexidade: entre arquitetura, arte e paisagem contribui para
a discussão sobre a contextualização e a produção de lugar na contemporaneidade. Seu texto
atravessa trabalhos e escritos de artistas/arquitetos na busca por uma leitura multidimensional
da paisagem – imagem, quiasma, interstício e evento – e aceita em sua visão crítica a
transitividade do entre para tratar da tensão, do paradoxo e da indeterminação próprios à
complexidade: entre alta e baixa cultura, realidade, ilusão e ficcionalidade; entre sujeito e objeto,
pensamento e experiência, forma e antiforma; entre passado, presente e futuro, lugar e não lugar;
entre o programado e o não programado, o público e o privado, a ordem e o caos.

HISTÓRIA
A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento
janaina martins cordeiro

9788522516605
2015
IMPRESSO . EBOOK

Os anos da ditadura foram ásperos e sombrios. Mais sinistro, destacou-se na memória social o
governo do general Médici, entre 1969 e 1974, os “anos de chumbo”, em que o arbítrio parecia
eternizar-se. Entretanto, este livro evidencia um processo social mais complexo. Naquele período
houve também avanços econômicos, vitórias esportivas, comemorações entusiasmadas de
orgulho patriótico. Anos de chumbo, sem dúvida, mas de ouro também. Ao superar versões
simplificadas, o texto que você vai ler incentiva a reflexão crítica e faz obra de história.

360 PÁGINAS
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A piedade dos outros: o abandono de recém-nascidos em uma vila colonial,
século XVIII
renato franco

9788522513208
2014
IMPRESSO . EBOOK
256 PÁGINAS

Ao longo da época moderna, milhares de recém-nascidos eram abandonados por suas famílias,
fosse em instituições de acolhimento – com as conhecidas “rodas dos expostos” –, fosse nas
soleiras das portas de estranhos. Este livro trata do abandono de recém-nascidos em Vila Rica
(hoje Ouro Preto), onde, como em muitas cidades católicas de então, era corriqueiro encontrar,
ou ouvir falar de um(a) “enjeitado(a)”. Como em Vila Rica nunca houve uma roda de expostos,
as crianças circulavam entre os habitantes dispostos a acolhê-las. Mas Vila Rica tinha ainda
outras especificidades que são analisadas ao longo do texto: era uma vila colonial, escravista, em
declínio econômico e sua câmara lutou o quanto pôde para não financiar a criação de enjeitados
mestiços...

A proteção jurídica dos animais: uma breve história
Coleção FGV de Bolso – Série História
samylla mól, renato venancio

9788522516339
2015
IMPRESSO . EBOOK
142 PÁGINAS

A forma como a humanidade se relaciona com os animais vem se alterando ao longo do tempo,
passando de uma época em que eram vistos como “máquinas”, aos dias atuais, quando
começam a ser reconhecidos como “sujeitos de direitos”. As iniciativas de proteção aos animais
têm uma história já longa, agora tema deste livro. No Brasil e em vários países, a proteção contra
a crueldade e os maus-tratos humanos vem ganhando espaço na consciência individual, na
mídia, na agenda política e nas legislações. Reconhecer essa trajetória e sua situação atual é de
fundamental importância para todos que se interessam pelo tema e defendem a construção de
uma sociedade não hostil em relação aos animais.

A “Época Pombalina” no mundo luso-brasileiro
francisco jose calazans falcon, claudia rodrigues

9788522516544
2015
IMPRESSO . EBOOK
532 PÁGINAS

Como outras tantas “totalidades históricas”, a Época Pombalina é uma “construção histórica”,
qualidade previamente ressalvada pelos organizadores. Assim, à luz anunciadora de um período,
o livro contempla realidades de um vasto império da Época Moderna. Sua relevância consiste
no fato de se tratar de uma obra organizada e publicada no Brasil, caracterizada por um
enfoque múltiplo que vai da história econômica à nova história política, passando pela história
cultural e outros campos da história, abrangendo uma variedade de temas, muitos dos quais já
classicamente abordados nos estudos pombalinos.
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Autoritarismo e cultura política
rodrigo patto sá motta, luciano aronne de abreu

9788522514151
2014
IMPRESSO . EBOOK
348 PÁGINAS

A aproximação analítica entre os temas Autoritarismo e Cultura Política, abrangendo o Brasil e
outros países latino-americanos (Argentina, Chile e Uruguai), pode gerar chaves interpretativas
e explicativas inovadoras para a história da região. Com efeito, tais nações passaram por
experiências autoritárias recentes que, em boa parte, contribuíram para a sua configuração atual,
seja pela ação direta na moldagem de suas estruturas econômico-sociais contemporâneas, seja
pela própria reação adversa que geraram na forma de movimentos de combate a esses regimes
e suas heranças ainda atuantes. Refletir sobre essas questões, a partir do olhar de pesquisadores
de cada uma dessas nações, se constitui no tema da presente obra.

Corpos de ordenanças e chefias militares em Minas colonial: Vila Rica (1735-1777)
ana paula pereira costa

9788522515394
2014
IMPRESSO . EBOOK

Corpos de ordenanças e chefias militares em Minas colonial consiste em um detalhado estudo
acerca da composição social dos oficiais de mais alta patente das companhias de ordenanças
presentes na comarca de Vila Rica, uma das mais importantes da capitania de Minas Gerais no
século XVIII. Informações contidas em diferentes documentos embasam a reconstrução do perfil
sociopolítico e econômico destes oficiais e delineiam algumas de suas estratégias para que
fossem vistos como homens detentores de mando.

176 PÁGINAS

Dicionário histórico-biográfico da Primeira República — 1889-1930
alzira alves de abreu

9788522516582
2015
EBOOK

24 – 25

Catalogo2015.indb 24

O Dicionário histórico-biográfico da Primeira República tem a finalidade de oferecer aos
estudiosos, e a todos os interessados em conhecer a história política do Brasil, dados,
informações e análises sobre o período que vai da Proclamação da República, em 1889, até a
Revolução de 1930. O conteúdo das biografias e dos temas tratados está relacionado a múltiplas
determinações: às mudanças estruturais da sociedade, às fontes de informação disponíveis, tanto
públicas como privadas, ao papel e às funções do biografado, à conjuntura em que viveu, ao
momento histórico em que ocorreu a elaboração dos verbetes, aos valores e à cultura política do
período.
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Dicionário da política republicana do Rio de Janeiro
alzira alves de abreu, christiane jalles de paula

9788522513338
2014
IMPRESSO
1452 PÁGINAS

Esta obra visa colocar ao alcance da sociedade um painel informativo sobre a história política,
econômica e cultural do estado e da cidade do Rio de Janeiro a partir da Proclamação da
República, em 15 de novembro de 1889, até os dias atuais. Nele se encontram as biografias das
personalidades que se destacaram no mundo político-administrativo local, como governadores,
senadores, deputados federais e estaduais e prefeitos do Rio de Janeiro, Niterói e Campos,
arcebispos do Rio de Janeiro, além personalidades que se destacaram no campo cultural e
científico. Além das biografias, estão presentes os “verbetes temáticos”, com textos sobre
partidos políticos, acontecimentos, instituições políticas, administrativas, econômicas e culturais.

Ensino de história: usos do passado, memória e mídia
marcelo de souza magalhães, helenice aparecida bastos rocha, alessandra ciambarella,
jayme fernandes ribeiro

9788522516308
2014
IMPRESSO . EBOOK
280 PÁGINAS

O objetivo deste livro é promover um diálogo produtivo entre discussões da historiografia e
do ensino de história, elaborando de forma reflexiva as fronteiras entre campos de pesquisa e
reafirmando as relações constitutivas entre o mundo acadêmico e o escolar no ensino de história.
O livro propõe, ainda, a afirmação dessa interlocução com a reunião de textos de pesquisadores
de campos diversos, que pensam usos sociais do passado na história pública, aquela que se
produz no espaço social mais amplo que o da academia, voltada para o público em geral ou
segmentos desse público, como o escolar.

Escravidão e liberdade nas Américas
Coleção FGV de Bolso – Série História
keila grinberg, sue peabody

9788522514571
2014
IMPRESSO . EBOOK
144 PÁGINAS

Ao longo do século XIX, quando os movimentos de independência e emancipação dos escravos
ocorriam em todo o universo atlântico, indivíduos e grupos recorreram à Justiça para definir e
contestar a condição civil de africanos e crioulos escravizados. Ao mesmo tempo que a Justiça
conferiu a alforria a muitos escravos, também mediou a criação de novas concepções de
liberdade, ao mesmo tempo que criava categorias de raça e codificava o privilégio de brancos.
Neste livro, casos da América espanhola, portuguesa, francesa e inglesa são analisados em
detalhe, possibilitando tanto o entendimento da formação do processo histórico mais amplo
quanto a compreensão dos meandros do processo de abolição da escravidão em cada região.
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FGV: 70 anos de lutas
fgv

9788522516513
2014
IMPRESSO . EBOOK
222 PÁGINAS

Ao longo dos 70 anos da Fundação Getulio Vargas, algumas ideias atravessaram a história
dessa instituição brasileira por excelência. Criada em 1944, no fim de um período ditatorial, que
havia, de diferentes modos, fortalecido a atuação do Estado, a FGV herdou a missão que vinha
sendo desempenhada pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), desde 1937,
de profissionalizar a administração pública. No entanto, o escopo de ações da nova instituição
era consideravelmente mais ambicioso: em uma ação em conjunto entre Getúlio Vargas e
Luiz Simões Lopes, a nova instituição foi criada como uma fundação, cuja atuação estava
estatutariamente submetida a um conselho diretor independente, mas financeiramente sujeita às
subvenções governamentais.

Filantropos da nação: sociedade, saúde e assistência no Brasil e em Portugal
maria martha de luna freire, gisele sanglard, maria renilda nery barreto, luiz otávio
ferreira, tania salgado pimenta

9788522515516
2015
IMPRESSO . EBOOK
312 PÁGINAS

Esta coletânea apresenta estudos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros e portugueses
sobre os temas da filantropia, da saúde e da organização da assistência. Uma das questões
centrais é o conceito de filantropia e sua aplicação nos diversos espaços e períodos históricos
abordados, com ênfase na trajetória e atuação de médicos filantropos. Ao abranger contextos
culturais diversos e larga periodização, a coletânea pretende oferecer bases para uma discussão
atualizada acerca da filantropia e da assistência.

História do tempo presente
marieta de moraes ferreira, lucilia de almeida neves delgado

9788522515431
2014
IMPRESSO . EBOOK
316 PÁGINAS
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A história do tempo presente está na ordem do dia. Depois de tanto tempo sob suspeita, ela
enseja hoje uma reflexão epistemológica fundamental para a redefinição do campo teórico e
metodológico da história, trazendo consigo a renovação da história política, a ampliação do uso
de fontes, novos diálogos com as ciências sociais, revalorização de atores coletivos e individuais
e rediscussão das relações entre memória e história. Este livro busca contribuir para o avanço
de cada uma dessas questões, por meio de um conhecimento crítico sobre a memória, a nova
história política e o tempo presente.
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Historiografias portuguesa e brasileira no século XX: olhares cruzados
americo freire, joão paulo avelãs nunes

9788522514984
2014
IMPRESSO
392 PÁGINAS

Sem a pretensão de se apresentar como “a história” das historiografias portuguesa e brasileira
no século XX, esta obra integra textos de vários historiadores e outros cientistas sociais de ambos
os países que propõem leituras diversas e cruzadas sobre a relação entre poderes (políticoinstitucionais, religiosos, académicos) e produção de discurso historiográfico, acerca da influência
exercida por ambientes intelectuais estrangeiros, sobre a relevância social de tecnologias
derivadas da historiografia e acerca de temáticas particularmente atuais e/ou polêmicas da
história de Portugal e da história do Brasil.

Lições de história: da história científica à crítica da razão metódica no limiar do
século XX
jurandir malerba

9788539703203
2014
IMPRESSO
542 PÁGINAS

Esta antologia centra-se na chamada “crise do Historicismo”, entre o último quarto do século
XIX e o primeiro do XX. Período conturbado, marcado pelo ápice da Europa na Era dos Impérios,
a chamada segunda industrialização, a Belle Époque e todas as contradições que impactaram
aquela civilização, desembocando na Primeira Guerra Mundial, na Revolução Russa, na crise
financeira de 1929 e na ascensão do Fascismo e do Nazismo. Esses acontecimentos épicos
deixavam claro aos historiadores ocidentais que o tipo de narração histórica herdada do século
anterior, intimamente ajustado ao projeto de construção das nações-Estado, havia se tornado
obsoleto. Coedição Editora FGV e EdiPUCRS.

Maquiavel no Brasil: dos descobrimentos ao século XXI
rodrigo bentes monteiro, sandra bagno

9788522516780
2015
IMPRESSO . EBOOK
304 PÁGINAS

‘Maquiavel no Brasil’ trata de um tema fascinante: os percursos da obra de Nicolau Maquiavel,
desde os primeiros movimentos da colonização portuguesa no século XVI até os dias de hoje.
A obra desbrava, com a competência acadêmica e com a complexidade reivindicada pela
pesquisa de fontes, aspectos desconhecidos da recepção deste multifacetado personagem
em terras brasileiras, num mergulho inédito nos tortuosos caminhos e descaminhos da obra
desse florentino genial que continua a surpreender. São 500 anos de história de sucessivos e
recorrentes maquiavelismos que constituíram, e continuam a formar, a política tal como ela é ou
insiste em ser hoje, assim com suas alternativas.
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Marcado pela própria natureza: o Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura — 1860 a 1891
begonha bediaga

9788522515066
2014
IMPRESSO . EBOOK
236 PÁGINAS

O livro da historiadora Begonha Bediaga chega em bom momento. Resultado de pesquisa
criteriosa, trata da história do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, o IIFA, e nos fornece
elementos para pensar a instituição, os atores e suas interlocuções. A obra se aproxima daquilo
que o historiador das ciências, o inglês Simon Schaffer, apontou como relevante para quem quer
estudar as instituições científicas: a atenção para o fato de que a compreensão da ciência e das
práticas científicas pressupõe a construção de mapas das instituições assim como compreendê-las em suas trajetórias.

Memória, história e historiografia
Coleção FGV de Bolso – Série História
fernando catroga

9788522516360
2015
IMPRESSO . EBOOK

Este livro tem por objetivo analisar e equacionar, criticamente, perguntas decisivas sobre a
leitura do passado e sua preservação por historiadores. Para tanto, o autor da obra recorre
ao detalhamento da ambiguidade entre recordação e esquecimento, abordando a memória, a
construção do passado, a narrativa, a escrita da história e as responsabilidades do historiador
diante destas e outras problemáticas.

100 PÁGINAS

Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII
ronald raminelli

9788522516612
2015
IMPRESSO . EBOOK
260 PÁGINAS
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Nas culturas e territórios ibéricos de além-mar, as estratégias de ascensão social e
impedimentos, de qualidade ou de sangue, determinados pelas monarquias, revelam que os
nobres estavam submetidos a configurações distintas nas duas bandas do ultramar ibérico.
O livro pretende, em princípio, realizar um balanço da produção historiográfica dedicada aos
nobres radicados ou nascidos na América hispânica e portuguesa. O diálogo entre diferentes
abordagens da história permitiu o autor avançar com o debate, apontar alguns impasses e criticar
a historiografia brasileira. O resultado é uma contribuição bastante original ao tema das origens
dos privilégios e das hierarquias nas Américas ibéricas.
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O bom combate: Gustavo Corção na imprensa brasileira (1953-1976)
christiane jalles de paula

9788522515530
2015
IMPRESSO . EBOOK
308 PÁGINAS

A marca distintiva da trajetória e atuação de Corção é a de “escritor engajado” do catolicismo,
caracterização que remete a dois temas caros às ciências sociais: religião e função dos
intelectuais. O intelectual católico atua no mundo a partir de um ponto muito bem determinado,
que restringe seus “lances”. A “autonomia” intelectual não escapa ao poder constituído do
catolicismo. É este o imperativo que norteia o engajamento e subordina a política à moral. Ao
fazê-lo, pretende depurar o mundo da política de seus elementos “impuros” e restabelecer o
catolicismo como a ética a orientar a natureza das ações humanas.

O Golpe de 1964: momentos decisivos
Coleção FGV de Bolso – Série História
carlos fico

9788522514748
2014
IMPRESSO . EBOOK
148 PÁGINAS

O golpe de 1964 é o evento-chave da história do tempo presente do Brasil. Por que setores
significativos da sociedade brasileira aprovaram a deposição do presidente João Goulart? Além
disso, como o golpe de Estado se transformou em uma ditadura militar que duraria 21 anos?
Quais foram os episódios decisivos que o antecederam? Este livro busca respostas para essas e
outras perguntas. Baseado em amplas evidências empíricas, a obra apresenta síntese atualizada
das mais recentes e confiáveis descobertas historiográficas. No marco dos 50 anos de 1964,
este livro convida à reflexão: as instituições democráticas de nosso país são sólidas? A sociedade
brasileira, hoje em dia, não mais aceita soluções autoritárias para seus problemas?

Os vultos da nação: fábrica de heróis e formação dos brasileiros
armelle enders

9788522514076
2014
IMPRESSO . EBOOK
392 PÁGINAS

Se a Independência do Brasil foi, nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, o resultado de
uma “guerra civil de portugueses”, a construção de uma nação nova, a partir de uma mesma
tradição cultural, foi uma tarefa difícil. A questão se complicou ainda mais pela escolha de dom
Pedro, herdeiro do trono português, como imperador do Brasil. A continuidade dinástica parecia
negar a ruptura política entre os dois países. A Independência do Brasil custou a sair da política
para entrar na história. Nessas circunstâncias, como dar ao país uma história verdadeiramente
nacional? Quais são as figuras que podem encarnar a nação ou exemplificar modelos de
cidadania?
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Poder, riqueza e moeda na Europa Medieval: a preeminência naval, mercantil
e monetária da sereníssima República de Veneza nos séculos XIII e XV
mauricio metri

9788522514878
2014
IMPRESSO . EBOOK
288 PÁGINAS

Durante os séculos XII e XV, a Europa Ocidental assistiu à formação de seus primeiros estados
territoriais, cuja dinâmica foi acompanhada pela reintrodução de instrumentos monetários e
pela própria recuperação da sua vida econômica em geral. O objetivo deste livro é reinterpretar
o processo de remonetização europeia a partir dos desafios e dilemas próprios das guerras
da época, cuja geografia monetária resultante moldou as possibilidades de enriquecimento
acelerado.

Rio de Janeiro: uma cidade na história
marieta de moraes ferreira

9788522516704
2015
IMPRESSO . EBOOK
208 PÁGINAS

Vitrine da nação, farol do país, coração do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é geralmente
representada no imaginário social como a mais perfeita síntese dos elementos constitutivos
da nacionalidade brasileira. A comemoração dos 450 anos de sua fundação e os 40 anos de
capital fluminense podem nos mostrar o quanto o desafio de construção de uma nova identidade
para Rio tem sido, ou não, bem-sucedido. A leitura de Rio de Janeiro: uma cidade na história,
obra reeditada especialmente para esta ocasião, pode nos ajudar a entender esse percurso e
os desafios permanentes de definição do lugar do Rio no contexto do Brasil e de um mundo
globalizado no século XXI.

MARKETING
Gestão de produtos e marcas
Coleção Práticas de gestão – Série Marketing
maurício de brito gomes

9788522515288
2014
IMPRESSO
104 PÁGINAS
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A dinâmica da economia globalizada fez com que a conquista pelo espaço – que outrora
acontecia apenas em gôndolas de supermercado e demais pontos de venda – aconteça hoje
em páginas da web, redes sociais e sites de compras coletivas. Os consumidores têm cada vez
mais escolhas; por outro lado, têm cada vez menos tempo para realizar essas escolhas. Nesse
cenário de concorrência acirrada, a gestão de produtos e marcas tem ganhado importância nas
organizações exatamente porque, ao ser conduzida com sucesso, consegue imprimir a imagem
da marca na mente dos consumidores.
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Marketing internacional
Publicações FGV Management – Série Comércio exterior e negócios internacionais
miguel lima, ana paula l. a. repezza, kenya do couto ferreira lima, pedro guilherme kraus

9788522516209
2015
IMPRESSO . EBOOK
160 PÁGINAS

Cabe também ao marketing internacional, assim como no marketing desenvolvido no mercado
interno, desenvolver produtos e serviços que atendam às necessidades e aos desejos dos
consumidores. Só que esses consumidores estão em outros países, com culturas, línguas, gostos,
tradições, legislações e processos de decisão de compra, em geral, diferentes do nosso mercado
interno. A legislação e a ética podem ser diferentes. Este livro tem como objetivo contribuir para
que tenhamos cada vez mais profissionais da área de marketing internacional, e empresas
brasileiras que possam desenvolver marcas globais e colocar nossos produtos nas gôndolas do
mundo.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A Índia na ordem global
Coleção FGV de Bolso – Série Entenda o mundo
oliver stuenkel

9788522514120
2014
IMPRESSO . EBOOK
120 PÁGINAS

A ascensão da Índia constitui uma das histórias mais fascinantes e mais importantes das últimas
duas décadas, e a necessidade de se entender a perspectiva deste país nunca foi maior. Neste
volume, cinco dos principais pensadores da Índia – Nehru, Mohan, Das, Varshney e Menon
– discutem a ascensão indiana e suas implicações para o futuro da política global. O volume
analisa as estratégias da diplomacia indiana, seus principais desafios domésticos, assim como
seu relacionamento com instituições e normas internacionais. Trata-se de uma leitura obrigatória
para todos aqueles interessados em entender a complexa transição de poder que o mundo vive
nos dias de hoje.

Globalização e relações internacionais: casos de ensino
carlos milani, joao martins tude

9788522515592
2014

Nesta coletânea, os organizadores partem de uma compilação sobre como construir casos de
ensino, formulada pela professora Sylvia Roesch. O roteiro para os casos de ensino foi montado
com o intuito de auxiliar na construção de casos voltados para a área de relações internacionais,
buscando estabelecer o diálogo fundamental entre o campo da administração e o da política
internacional.
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Rio-Branco, grande estratégia e o poder naval
joão paulo soares alsina júnior

9788522516827
2015
IMPRESSO . EBOOK
416 PÁGINAS

Seguindo a tradição do barão do Rio Branco, os diplomatas brasileiros, desvinculados da política
interna e das Forças Armadas, seriam capazes de prevalecer na cena internacional, pela sua
capacidade de mobilizarem argumentos éticos e jurídicos na defesa do interesse nacional.
Corresponderá, porém, essa imagem à realidade dos fatos? Este livro sugere que não. Partindo do
princípio de que a política internacional não seria uma espécie de foro imparcial e desinteressado,
onde triunfariam os melhores argumentos jurídicos, o autor revela, com notável erudição, que Rio
Branco não descurava do necessário reaparelhamento militar brasileiro, especialmente o naval.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Quem tem medo de falar sobre drogas?: saber mais para se proteger
gilberta acselrad

9788522516292
2015
IMPRESSO . EBOOK
164 PÁGINAS

Sexo já virou assunto corrente. Política, religião – outros tabus há algumas décadas – ainda
podem incomodar, mas claramente o debate pode ser feito de maneira relativamente livre e beminformada. Drogas, não. Admitir que as pessoas consomem e vão continuar consumindo drogas,
por mais óbvio que possa parecer, ainda é algo que se tem dificuldade de fazer em público.
Falar sobre drogas não costuma ter muito a ver com responder a perguntas. A cultura mais corrente
é a de vender respostas. O presente livro se dedica a responder às perguntas de jovens de escolas
públicas e particulares dos ensinos fundamental e médio, estimulando este debate. Essas perguntas
são respondidas, sem subterfúgios, por cinco estudiosos das áreas da educação, de saúde e jurídica.
As perguntas dos jovens surpreendem pela seriedade e maturidade com que lidam com o tema. As
respostas dos autores – educadores, juristas e profissionais de saúde – procuram fortalecer o diálogo
e a capacidade de autonomia dos jovens diante do que se tornou, nos dias de hoje, um problema
social.

SOCIOLOGIA
Ateliê do pensamento social: ideias em perspectiva global
helena maria bousquet bomeny, joão marcelo ehlert maia, bernardo borges buarque
hollanda, claudio costa pinheiro

9788522515233
2014
IMPRESSO . EBOOK
140 PÁGINAS
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Ateliê não é nome usualmente associado ao mundo intelectual. Porém, ele traduz com exatidão
o que o Laboratório do Pensamento Social do Cpdoc vem buscando desde que iniciou seus
encontros anuais com o objetivo de debater de forma prática e direta a metodologia de pesquisa
para os estudos sobre ideias, textos e intelectuais. Neste livro, o leitor vai encontrar um conjunto
de textos que foram apresentados por renomados especialistas durante a segunda edição do
Ateliê do Pensamento Social do Cpdoc, na qual discutimos as abordagens transnacionais e
comparativas.
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Diásporas e deslocamentos: travessias críticas
shirley de souza gomes carreira, paulo césar silva de oliveira

9788522514991
2014
IMPRESSO . EBOOK

Aos temas da diáspora e do deslocamento esta coletânea vem se somar, pois é resultado de um
esforço conjunto de pesquisadores heterogêneos, porém irmanados pelo desejo de questionar
a condição dos sujeitos do e no mundo contemporâneo. O leitor desta obra será o melhor
propagador das ideias em debate, pois é a esse destinatário desconhecido que os textos aqui
reunidos se destinam, com seu caráter ambíguo, paradoxal, fruto de sua intrínseca destinação:
ser ponte e travessia.

220 PÁGINAS

Introdução às ciências sociais
Coleção FGV Universitária
celso castro, julia o’donnell

9788522515561
2014
IMPRESSO . EBOOK
228 PÁGINAS

O objetivo deste livro é apresentar o leitor ao universo das ciências sociais. A tarefa não é
simples; desde de pelo menos meados do século XIX, autores, ideias e conceitos vêm se
acumulando nessa área de saber, compondo um repertório tão vasto quanto heterogêneo. Como
então selecionar e ordenar o conteúdo por meio do qual o leitor entrará em contato com as
ciências sociais? Como reunir em um único volume tantas vertentes de pensamento? A resposta
a estes desafios aparece na forma como o livro foi pensado: um percurso analítico que conduza a
uma reflexão crítica e desnaturalizadora a respeito de aspectos fundamentais da vida cotidiana.

Livro digital e bibliotecas
Coleção FGV de Bolso – Série Sociedade & Cultura
liliana giusti serra

9788522515578
2014
IMPRESSO . EBOOK
188 PÁGINAS

Livros digitais encantam e assustam. Representam a modernização e a facilidade de acesso
à informação, mas também alteram processos que estavam estabelecidos. Esta obra aborda
aspectos dos livros digitais relacionados com as bibliotecas. São discutidas questões como a
modernização das instituições, a expectativa dos usuários, a biblioteca do futuro, a alteração
da forma física da documentação e os impactos no consumo causados pelas mudanças de
formato de músicas e livros. Os livros digitais impactam a sociedade e as bibliotecas de forma
irreversível.
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Redemocratização e mudança social no Brasil
maria celina d’araujo

9788522515035
2014
IMPRESSO . EBOOK
232 PÁGINAS
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Esta coletânea de textos dos professores da pós-graduação em ciências sociais da PUC-Rio
apresenta um painel exemplar de sua agenda de pesquisa. Seus temas gravitam em torno de
duas questões que, há tempos, desafiam a nossa ciência social: a desigualdade e a diversidade,
marcas, a primeira pungente, deixadas pelo nosso processo de formação histórica. Os ensaios
aqui apresentados, em que pese à sua heterogeneidade temática e de abordagens analíticas,
mantêm entre si a percepção comum sobre o anacronismo de uma cultura informada, como a
nossa, por uma ideologia de Estado que, mesmo quando disfarçada com meio de roupas novas,
não consegue esconder o ranço conservador da sua natureza.
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O QUE DIGITALIZAMOS
Obras esgotadas, reintegradas ao acervo na versão ebook
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A escrita da história escolar:
memória e historiografia
rebeca gontijo, marcelo de souza
magalhães, helenice aparecida

Brasil: 200 anos de Estado,
200 anos de administração
pública

bastos rocha

e fuad zamot

frederico lustosa da costa

A construção da sociedade do trabalho no Brasil
adalberto moreira cardoso

A história na escola
marcelo de souza magalhães, luís reznik, helenice aparecida bastos rocha

A Independência brasileira: novas dimensões
jurandir malerba

A peste das almas: histórias de fanatismo
marcos antônio lopes, marcos lobato martins
A utopia fragmentada: as novas esquerdas no Brasil e no mundo na década de 1970
maria paula nascimento araujo

Atores com poder de veto: como funcionam as instituições políticas
george tsebelis

Aventura das cidades: ensaios e etnografias
janice caiafa pereira e silva

Democracia, federalismo e centralização no Brasil
marta arretche

Desafios da gestão pública de segurança
deborah moraes zouain, fatima bayma de oliveira, marco aurélio ruediger, vicente riccio
Globalização, estado e desenvolvimento
eli roque diniz

Nobres & anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia
gilberto velho

Qual o valor da história hoje?
marcia de almeida gonçalves, helenice aparecida bastos rocha, luís reznik, ana maria monteiro
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NOSSA HOMENAGEM
Sobre os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro
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Especial Rio 450 anos
450 anos do Rio de Janeiro. Grande parte da história da cidade está escrita na Editora FGV. Confira algumas obras.

Rio de Janeiro:
uma cidade na história
marieta de moraes ferreira

Uma agenda para o Rio
de Janeiro: estratégias e
políticas públicas para
o desenvolvimento
socioeconômico
mauro osorio, luiz martins
de melo, maria helena versiani,
maria lúcia werneck

A invenção da favela: do mito de origem a favela.com
licia do prado valladares

A utopia da Pequena África: projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos
na Zona Portuária carioca
roberta sampaio guimarães

Cidadania, justiça e “pacificação” em favelas cariocas
fabiana luci de oliveira

Construindo a memória do futuro: uma análise da fundação
do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
sabrina marques parracho sant’anna
Dicionário da política republicana do Rio de Janeiro
alzira alves de abreu, christiane jalles de paula
Ganhou, leva! O jogo do bicho no Rio de Janeiro (1890-1960)
felipe magalhães

Gringo na laje: produção, circulação e consumo da favela turística
bianca freire-medeiros
Rio de Janeiro: um estado em transição
armando castelar pinheiro, fernando veloso
Rio de Janeiro: uma cidade, muitas capitais
frederico lustosa da costa, fuad zamot
Um século de favela
alba maria zaluar, marcos alvito pereira de souza
38 – 39
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NOSSA PRODUÇÃO
Todas as nossas obras
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ADMINISTRAÇÃO
A estratégia Romanov
e os meninos-falcão:
encadeamento de elos
de gestão		

Administração geral

luiz fernando da silva pinto

9788522509775 . 96 PÁGINAS

9788522513253

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

Coleção Práticas de gestão –
Série Gestão
vicente riccio

1 a EDIÇÃO . 2013 . EBOOK

A organização andróide		

Agências, contratos e Oscips

gilberto de abreu sodré carvalho

marcelo douglas de figueiredo

8522506418 . 108 PÁGINAS

torres		

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

8522506191 . 180 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

A reforma esquecida:
orçamento, gestão pública
e desenvolvimento

As lições de 21 personal cases

armando santos moreira da cunha,

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

sérgio rodrigues costa
9788522505111 . 160 PÁGINAS

fernando rezende		
9788522513185 . 340 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

A reforma esquecida II:
obstáculos e caminhos
para a reforma do processo
orçamentário
fernando rezende, armando

Aspectos comportamentais
da gestão de pessoas

santos moreira da cunha

maria elizabeth pupe johann,

9788522513987 . 348 PÁGINAS

ivanildo izaias de macedo, denize

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1
neisa maria martins da cunha,

ferreira rodrigues
9788522506071 . 152 PÁGINAS

Administração financeira
de curto prazo

9 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção Práticas de gestão
rodrigo mariath zeidan
9788522509812 . 100 PÁGINAS
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Atração e seleção de pessoas
Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

Cidadania e desenvolvimento
local: critérios de análise (v.1)
fernando guilherme tenório

walnice maria da costa de almeida,

9788522509294 . 264 PÁGINAS

reinaldo faissal, márcia da costa

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

furtado de mendonça, antônio
eugênio valverde mariani passos
9788522507429 . 156 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

Clima organizacional na
administração pública
anderson luiz rezende mól, antônio
sérgio araújo fernandes, dinah
dos santos tinôco, djalma freire
borges, jomária mata lima alloufa,

mara cesário pereira beckert, luzia

maria arlete duarte de araújo

santos pacheco, anna cherubina

9788522508327

scofano, valeria de souza

1 a EDIÇÃO . 2010 . EBOOK

Capacitação e
desenvolvimento de pessoas

9788522507290 . 144 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Como organizar e administrar
uma cooperativa

Cargos, carreiras e
remuneração

Coleção FGV Prática

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

8522503036 . 156 PÁGINAS

helnon de oliveira crúzio
4 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

iêda maria vecchioni carvalho,
maria zélia de almeida souza,
denise lustri, jorge l. cunha da

Competências gerenciais

rocha

Publicações FGV Online –
Série Gestão de pessoas

9788522508631 . 160 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

leopoldo antonio de oliveira neto
9788522511426 . 268 PÁGINAS

Cenários prospectivos: como
construir um futuro melhor

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

Coleção FGV Negócios
raul jose dos santos grumbach,
elaine coutinho marcial
9788522506880 . 228 PÁGINAS
5 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Consultoria em gestão de
pessoas
Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas
iêda maria vecchioni carvalho,
luiz augusto mattana da costa
leite, joão luiz carvalho rocha de
oliveira, ricardo henry dias rohm
9788522507672 . 144 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
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Cooperativas em rede de
autogestão do conhecimento

Desenvolvimento de
equipes

helnon de oliveira crúzio

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

8522505578 . 174 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

luiz carlos becker junior, maria
eugênia belczak costa, ana maria
viegas reis, helena correa tonet
9788522507320 . 164 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Criação de novos negócios:
gestão de micro e pequenas
empresas

Desenvolvimento e construção
nacional: políticas públicas
bianor scelza cavalcanti, ebapemd-pegs-dir.autorais, ebape-mdpropesquisa-políticas públicas,
marco aurélio ruediger, rogério
sobreira		

Coleção FGV Negócios
marilia de sant’anna faria,
elio takeshy tachizawa
8522503680 . 288 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO . EBOOK

Cultura organizacional:
identidade, sedução e
carisma?

8522505144 . 200 PÁGINAS

maria ester de freitas

Dimensões funcionais da
gestão de pessoas

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

9788522502820 . 180 PÁGINAS
5 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1
maria teresa correia coutinho,

Desafios da gestão pública
de segurança
fatima bayma de oliveira, vicente
riccio, marco aurélio ruediger,

sílvio luiz johann, claudio de

deborah moraes zouain

9 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

souza pereira, sandra regina da
rocha pinto
9788522506323 . 148 PÁGINAS

9788522507214 . 284 PÁGINAS

el
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Desburocratização
e cidadania para o
desenvolvimento local
sebrae/rj		

E
EC L G
UA E R
LI E
ZA N
TE
st D
ió O
n
en R

Bia

no

rS

ce
lz

a

Ca
va
lc
an

ti

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

El gerente ecualizador:
estrategias de gestión en el
sector público
bianor scelza cavalcanti
9788522512805
1 a EDIÇÃO . 2012 . EBOOK

9788522504817 . 76 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO
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Elites empresariais paulistas:
depoimentos à FGV		
fgv		

Estratégia de empresas

9788522509522 . 296 PÁGINAS

jamil moysés filho, david menezes

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

lobato, murilo ramos alambert

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1

rodrigues, maria candida
sotelino torres
9788522507160 . 208 PÁGINAS

Empreendedorismo e
desenvolvimento de novos
negócios

9 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

fernando guilherme tenorio,

antônio andré neto, tales

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Fábrica de software
rogerio valle		
9788522512362 . 328 PÁGINAS

andreassi, cristóvão pereira de
souza, alivinio almeida		
9788522512904 . 140 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Estado e gestão
pública: visões do Brasil
contemporâneo		
ebape-md-propesquisa-paulo
emilio, paulo emilio matos martins,

Fundamentos de
administração pública
brasileira		
marcelo douglas de figueiredo
torres
9788522512324 . 352 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

octavio penna pieranti
8522505470 . 340 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Estado, democracia e
administração pública no
Brasil

Fundamentos de exportação
e importação no Brasil
Publicações FGV Management –
Série CADEMP
shirley yurica kanamori atsumi,
frança. ronaldo de,

marcelo douglas de figueiredo

gabriel segalis

torres		

9788522509461 . 164 PÁGINAS

8522504806 . 224 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK
a

Estado, governo e
administração pública
Coleção Práticas de gestão –
Série Gestão pública
marco antonio carvalho teixeira
9788522509768 . 128 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO
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Fundamentos do
gerenciamento de projetos

Gerenciamento de custos
em projetos

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

andré bittencourt do valle,

maria christina barbosa da costa,

agliberto alves cierco, carlos

carlos augusto dornellas do

alberto pereira soares,

nascimento, farhad abdollahyan,

josé finocchio junior

ronaldo miranda pontes

9788522515080 . 180 PÁGINAS

9788522513727 . 172 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

5 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

Gerência em ação:
singularidades e dilemas
do trabalho gerencial
eduardo paes barreto davel,

Gerenciamento de pessoas
em projetos

marlene catarina de oliveira

ana cláudia trintenaro baumotte,

lopes melo		

doris pereira d’alincourt fonseca,

8522505241 . 340

paulo pavarini raj, lauro henrique

1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

de carvalho m. da silva

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

9788522513710 . 176

Gerenciamento da
Comunicação em projetos

3 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

Gerenciamento de projetos

lucio edi chaves, fernando

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

henrique da silveira neto, gerson

joão ricardo barroca mendes,

pech, margareth fabíola dos

andré bittencourt do valle,

santos carneiro		

marcantonio fabra

9788522515141 . 200 PÁGINAS

9788522514069 . 220 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

2 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

Gerenciamento de aquisições
em projetos

Gerenciamento de riscos em
projetos

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

lucio josé diniz, josé genaro

luiz antonio joia, alonso mazini

linhares júnior, deana

soler, gisele blak bernat, roque

weikersheimer, carlos magno da

rabechini junior		

silva xavier		

9788522513666 . 172 PÁGINAS

9788522513635 . 188 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

3 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK
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Gerenciamento do escopo
em projetos

Gestão da cadeia de
suprimentos

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos
mauro afonso sotille, luís césar

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

de moura menezes, luiz fernando

bruno de sousa elia, almir garnier

da silva xavier, mário luis sampaio

santos, eduardo magalhães,

pereira

geraldo pinto

9788522515103 . 184 PÁGINAS

9788522512911 . 168 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Gerenciamento do tempo
em projetos

Gestão da qualidade

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1
agliberto alves cierco, alexandre

andré baptista barcaui, danubio

varanda rocha, edmarson bacelar

becker borba, ivaldo monteiro da

mota, isnard marshall junior,

silva, rodrigo barbosa neves

sérgio roberto leusin amorim

9788522513697 . 160 PÁGINAS

9788522508518 . 204 PÁGINAS

4 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

10 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão com pessoas: uma
abordagem aplicada às
estratégias de negócios

Gestão da qualidade e
processos

Coleção FGV Negócios

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2

victor claudio paradela, ferreira,

edmarson bacelar mota, alexandre

antonio alfredo de mello fortuna,

varanda rocha, isnard marshall

elio takeshy tachizawa

junior, odair mesquita quintella

852250332X . 312 PÁGINAS

9788522509683 . 204 PÁGINAS

5 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão comunitária:
uma abordagem prática

Gestão da tecnologia da
informação

Coleção FGV Prática
fernando guilherme tenório

Publicações FGV Online –
Série Gestão empresarial

9788522506941 . 172 PÁGINAS

andré bittencourt do valle

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

9788522513178 . 232 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO
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Gestão de desempenho

Gestão de pessoas

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

Coleção Práticas de gestão –
Série Gestão

rodolfo carlos souza alves, irene

victor claudio paradela,

badaró mattos, regina lúcia lemos

ferreira

leite sardinha, vera lucia de souza

9788522509805 . 68 PÁGINAS

9788522507269 . 144 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

2 EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
a

Gestão de pessoas
Gestão de desempenho:
julgamento ou diálogo		

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2
neisa maria martins da cunha,

vera lucia de souza

maria elizabeth pupe johann,

8522503702 . 84 PÁGINAS

ivanildo izaias de macedo, denize

4 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

ferreira rodrigues
9788522509744 . 184 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão de estoques

Gestão de pessoas em saúde

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

felipe accioly, antônio de pádua

ana ligia nunes finamor, vera lucia

salmeron ayres, cezar sucupira

de souza, carmelita seno cardeira

9788522506873 . 160 PÁGINAS

alves, solange oliveira souto

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

9788522507887 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão de instituições de
ensino
Coleção FGV Prática

Gestão de projetos

rui otavio bernardes de andrade,

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2

elio takeshy tachizawa

agliberto alves cierco,

8522502803 . 288 PÁGINAS

joão ricardo barroca mendes,

4 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

andré soares monat,
fernando paes nascimento

Gestão de negócios
sustentáveis
Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

9788522511471 . 160 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

pedreira, annibal schleder

Gestão de redes: a estratégia
de regionalização da política
de saúde
assis luiz mafort ouverney,

9788522512881 . 164 PÁGINAS

sonia maria fleury teixeira

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

9788522511037

rubens mazzali, eduardo rosa

1 a EDIÇÃO . 2011 . EBOOK
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Gestão de riscos e prevenção
de perdas: um novo paradigma
para a segurança nas
organizações

Gestão estratégica

josé luís cardoso zamith

ramos alambert rodrigues, maria

9788522509256

candida sotelino torres, jamil

1 a EDIÇÃO . 2007 . EBOOK

moysés filho

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2
david menezes lobato, murilo

9788522509713 . 204 PÁGINAS

Gestão de riscos no
agronegócio

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Agronegócio

Gestão estratégica da
tecnologia da informação

carlos alberto decotelli, hsia hua
sheng, félix schouchana

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2

9788522514304 . 188 PÁGINAS

eduardo augusto de andrade

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

ramos, luiz antonio joia, cid
carvalho miranda junior, andré

Gestão de vendas

antunes nogueira da silva

Publicações FGV Management –
Série Marketing

9788522509676 . 176 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

josé luiz meinberg, luiz carlos
dantas peixoto, elson adalberto
teixeira, cláudio josé tomanini
9788522508723 . 152 PÁGINAS
5 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão estratégica de
empresas
Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

Gestão dos serviços em
saúde

luis pérez zotes, salomão fridman,

Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

regina de toledo pinto

josé ferreira dos santos, ana

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

paulo mattos de lemos, fátima
9788522512300 . 136 PÁGINAS

maria senna, eduardo santiago
spiller, josier marques vilar
9788522507603 . 172 PÁGINAS

Gestão estratégica de
pessoas

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

Gestão e liderança

carlos pinheiro dos santos bastos

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

neto, gercina alves de oliveira,

márcia da costa furtado de

mourão teixeira

mendonça, damáris vieira novo,

9788522507931 . 148 PÁGINAS

rosangela de carvalho

2 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

aristeu coelho da silveira, gilnei

9788522509454 . 168 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Gestão estratégica de
recursos humanos
Publicações FGV Online –
Série Gestão de pessoas

Gestão pública: democracia e
eficiência – uma visão prática
e política
ricardo de oliveira

joão baptista brandão

9788522511389 . 128 PÁGINAS

9788522513437 . 188 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO
a

Gestão estratégica de vendas
Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

Gestão social e gestão
estratégica: experiências em
desenvolvimento territorial
(v.2)

josé luiz meinberg, alfredo bravo,

fernando guilherme tenório

claudio goldberg, francis martins

9788522514533

9788522509928 . 172 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2013 . EBOOK

1 EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK
a

Gestão estratégica para
instituições de ensino
superior privadas

Governança corporativa
financeira nas cooperativas
de crédito
Coleção FGV Negócios

Coleção FGV Prática

helnon de oliveira crúzio

luís eduardo machado

8522507597 . 220 PÁGINAS

9788522506699 . 100 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

1 EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK
a

Liderança de equipes
Gestão financeira no setor
público

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

Coleção Práticas de Gestão

mary suely souza barradas, edna

istvan karoly kasznar

de assunção melo chernicharo,

9788522513932 . 88 PÁGINAS

damáris vieira novo
9788522506828 . 152 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão por competências e
gestão do conhecimento
Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

Liderança e gestão de
pessoas em ambientes
competitivos

carbone, joão batista diniz leite,

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

rosa maria de paula vilhena

francisco rage bittencourt, maria

9788522507191 . 176 PÁGINAS

eugênia belczak costa, helena correa

3 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

tonet, viviane narducci ferraz

hugo pena brandão, pedro paulo

9788522509911 . 164 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK
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Liderança e motivação

Modelos de gestão

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

Publicações FGV Management –
Série Gestão de pessoas

marcelo pomeraniec carpilovsky,

antonio semeraro rito cardoso,

vera lucia dos santos cavalcanti,

carlos josé corrêa, victor claudio

regina arczynska lago, myrian

paradela, ferreira, célio francisco

layr monteiro pereira lund

frança

9788522507337 . 152 PÁGINAS

9788522507306 . 192 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

3 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Logística em organizações
de saúde
Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

Multinacionais brasileiras:
competências para a
internacionalização
maria tereza leme fleury,

antônio de pádua salmeron ayres,

afonso fleury

bruno de sousa elia, geraldo luiz

9788522509669 . 420 PÁGINAS

de almeida pinto, renaud barbosa

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

da silva
9788522508099 . 172 PÁGINAS

Negociação

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

Manual de gestão
hospitalar

sonia lopes da silva, ingrid paola

Coleção FGV Negócios

9788522507122 . 140 PÁGINAS

haino burmester

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

stoeckicht

9788522512799 . 228 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Negociação
Publicações FGV Online –
Série Gestão empresarial

Manual de negociações
complexas
yann igor pierre g. duzert, alain
pekar lempereur, james sebenius

jaci corrêa leite
9788522511433 . 232 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO

9788522507153 . 172 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO

Negociação e administração
de conflitos
Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos
eugenio rodrigues do carvalhal,
gersem martins de andrade, joão
vieira de araújo, marcelo knust
9788522515158 . 216 PÁGINAS
4 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK
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Novas ideias em
administração 1
ebape-md-pegs-da-paulo motta,

O trigo, a água e o sangue:
as raízes estratégicas do
ocidente

paulo roberto de mendonça motta,

luiz fernando da silva pinto

roberto da costa pimenta, elaine

9788562564178 . 476 PÁGINAS

maria tavares rodrigues

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

8522505772 . 220 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

Orçamento empresarial
Novas ideias em
administração 2
ebape-md-pegs-da-paulo motta,

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

paulo roberto de mendonça motta,

josé mauro bacellar de almeida,

roberto da costa pimenta, elaine

washington luiz ferreira, pedro

maria tavares rodrigues

leão bispo, ivan pricoli calvo

8522506493 . 236 PÁGINAS

9788522512393 . 164 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Novas ideias em
administração 3

Organização e estética

paulo roberto de mendonça motta,

antonio strati

roberto da costa pimenta, elaine

9788522506378 . 332 PÁGINAS

maria tavares rodrigues

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Sage Publications Ltd.,

9788522508426 . 272 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Novo controlador? Práticas
adotadas na gestão de
pessoas

Organizações inovadoras:
estudos e casos brasileiros

Coleção FGV Negócios

9788522509225

eduardo de camargo oliva

2 a EDIÇÃO . 2012 . EBOOK

jose carlos barbieri

8522504393 . 96 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO

O gerente equalizador:
estratégias de gestão no
setor público
bianor scelza cavalcanti

Outsourcing de TI: impactos,
dilemas, discussões e casos
reais
alberto luiz albertin, fgv-eaesp,

8522505128 . 280 PÁGINAS

otávio próspero sanchez

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

9788522506682 . 292 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK
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Pedro O Grande, czar da
Rússia: o caçador do tempo

Planejamento e gestão
estratégica

luiz fernando da silva pinto

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

9788522513239
1 a EDIÇÃO . 2013 . EBOOK

paulo roberto baldner, felipe
decourt, hamilton da rocha neves
9788522509515 . 136 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Pequenas empresas,
arranjos produtivos locais
e sustentabilidade
josé antônio puppim de oliveira
8522507570 . 228 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Planejamento e gestão
estratégica em organizações
de saúde
Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde
luiz carlos becker junior, maria
candida sotelino torres, helio

Pesquisa para o
planejamento: métodos &
técnicas

nahmen kestelman, jamil moysés

Coleção FGV Prática

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

filho
9788522508464 . 160 PÁGINAS

manoel josé de miranda neto
8522505012 . 84 PÁGINAS

Plano de negócios

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

Pesquisa qualitativa em
administração (v.1)
ebape, ebape-pesq-obs.real.org.marcelo milano, marcelo milano
falcão vieira, deborah moraes
zouain

helton haddad carneiro da silva,
josé arnaldo deutscher, guilherme
bastos, marco antonio cunha
9788522509904 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

8522504725 . 224 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Plano de negócios:
um guia prático

Pesquisa qualitativa em
administração (v.2) – teoria
e prática
ebape, marcelo milano falcão
vieira, deborah moraes zouain

Coleção FGV Prática
josé arnaldo deutscher
9788522508495 . 144 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

8522505306 . 240 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO
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Por uma nova gestão pública
ana paula paes de paula
8522505284 . 204 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Reforma do Estado e
administração pública
gerencial
luiz carlos bresser gonçalves
pereira, peter kevin spink
8522502366 . 316 PÁGINAS
7 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

Projetos culturais: técnicas
de modelagem
hermano roberto thiry-cherques

Reforma do Estado e
contexto brasileiro: crítica do
paradigma gerencialista

9788522506552 . 280 PÁGINAS

frederico lustosa da costa

2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

9788522510740
1 a EDIÇÃO . 2010 . EBOOK

Qualidade e acreditação em
saúde
Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

Responsabilização na
reforma do sistema de sáude:
Catalunha e Brasil
maria arlete duarte de araújo

marcus vinicius rodrigues, leonardo

9788522507993 . 340 PÁGINAS

justin carâp, leonardo de oliveira

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

el-warrack, thelma battaglia rezende
9788522508686 . 152 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Sagres: a revolução
estratégica

Quando a maioria não basta
jeffrey cruikshank, yann igor
pierre g. duzert, lawrence

luiz fernando da silva pinto
9788522513222
1 a EDIÇÃO . 2003 . EBOOK

susskind
8522506701 . 224 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Sagres: A strategic revolution
luiz fernando da silva pinto

Recrutamento e seleção por
competências

9788522510511
1 a EDIÇÃO . 2002 . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série CADEMP
iêda maria vecchioni carvalho,
antônio eugênio valverde mariani
passos, suzana barros corrêa
saraiva
9788522506743 . 128 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Segurança e cidadania:
memórias do Pronasci
marieta de moraes ferreira,

Teoria geral da administração

ângela britto

milano falcão vieira, leonardo

9788522508471 . 516 PÁGINAS

vasconcelos cavalier darbilly,

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

glauco da costa knopp, hygino lima

Coleção FGV Universitária
gerson lachtermacher, marcelo

rolim, janaina machado simões
9788522509584 . 200 PÁGINAS

Sistemas de informações
gerenciais em organizações
de saúde

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

The equalizer manager:
structure and action in the
public sector

andré bittencourt do valle,

bianor scelza cavalcanti

alexandre furtado do amaral,

9788522514298

eduardo pereira marques, andré

1 a EDIÇÃO . 2014 . EBOOK

soares monat
9788522507870 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Técnicas de compras
Publicações FGV Management –
Série CADEMP

Trabalho, gestão e poder:
disciplina e autorregulação
humana
mozar jose de brito, mônica
carvalho alves cappelle

clélio feres monte alto, paulo

8522505837 . 92 PÁGINAS

caetano alves, antonio mendes

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

pinheiro
9788522507146 . 196 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Três estratégias para turbinar
a inteligência organizacional
Coleção FGV Negócios

Técnicas de vendas

luiz-evanio dias couto, teresia d.

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

l. van a. de macedo-soares

carlos alberto martins, pedro

1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

8522504822 . 272 PÁGINAS

henrique alves do couto ribeiro,
arnaldo schvartzer
9788522507115 . 144 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Tecnologia da informação
transformando as
organizações e o trabalho
ebape-md-pegs-dir.autorais,

Vida psíquica e organização
fernando claudio prestes motta,
maria c. cintra do prado preste
motta, maria ester de freitas
9788522512850
2 a EDIÇÃO . 2002 . EBOOK

fernando guilherme tenório
9788522505845 . 216 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO
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ANTROPOLOGIA
A dama e o cavalheiro: um
estudo antropológico sobre
envelhecimento, gênero e
sociabilidade

Antropologia do consumo:
casos brasileiros

andréa moraes alves

1 a EDIÇÃO . 2007 . EBOOK

carmen pires migueles
9788522510085

8522504830 . 152 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

A experiência da fama
maria claudia pereira coelho
9788522511334
1 a EDIÇÃO . 1999 . EBOOK

Antropologia dos militares:
reflexões sobre pesquisas
de campo
celso corrêa pinto de castro,
piero de camargo leirner
9788522507375 . 244 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

A vila olímpica da verde e
rosa
Coleção Violência, cultura e poder

Cultura, consumo e
identidade
livia barbosa, colin campbell

maria alice rezende gonçalves,

8522505705 . 204 PÁGINAS

alba maria zaluar

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

8522504466 . 268 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO

A violência e o futebol: dos
estudos clássicos aos dias
de hoje

De olhos bem abertos: rede
de tráfico em Copacabana

mauricio murad ferreira

luiz fernando almeida pereira,

8522505993 . 196 PÁGINAS

alba maria zaluar

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

8522504431 . 128 PÁGINAS

Coleção Violência, cultura e poder

1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO . EBOOK

Antropologia das emoções

Família e envelhecimento

Coleção FGV de Bolso –
Série Sociedade & Cultura

clarice ehlers peixoto

maria claudia pereira coelho,

1 a EDIÇÃO . 2004 . EBOOK

9788522509553

claudia barcellos rezende
9788522507955 . 136 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK
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Família e individualização
clarice ehlers peixoto

O casal grávido
fabio salem, tania rachel salem

9788522511044

8522506116 . 232

1 a EDIÇÃO . 2000 . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Famílias em imagens
clarice ehlers peixoto, bárbara
copque, gleice mattos luz

Ocupações de terra e
transformações sociais
benoît de l’estoile, lygia maria

9788522512867 . 144 PÁGINAS

sigaud

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

8522505608 . 176
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

Nobres & anjos: um estudo
de tóxicos e hierarquia

Outras modernidades –
nuestra América e EUA. (v.1)

gilberto cardoso alves velho

daniel aarão reis

8522502390 . 216 PÁGINAS

9788522507702

2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2010 . CD

Noites de verão com cheiro
de jasmim
joëlle rachel rouchou

Quilombos: identidade étnica
e territorialidade
eliane cantarino o’dwyer

8522506566 . 192 PÁGINAS

9788522510757

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2001 . EBOOK

Nós e eles: relações culturais
entre brasileiros e imigrantes

Religiões e
homossexualidades

lucia maria lippi oliveira

maria das dores campos machado,

8522505764 . 164 PÁGINAS

fernanda delvalhas piccolo

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

9788522508457 . 268 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Retratos do estrangeiro:
identidade brasileira,
subjetividade e emoção

Violão azul: modernismo
e música popular

claudia barcellos rezende

9788522510849

8522507252 . 128 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 1998 . EBOOK

santuza cambraia naves

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Sexualidade, reprodução
e saúde
estela maria aquino, regina maria
barbosa, francisco inacio bastos,
elza berquo, maria luiza heilborn,

Violência e estilos de
masculinidade

fabíola rohden

1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

Coleção Violência, cultura e poder
fátima regina cecchetto
8522504547 . 248 PÁGINAS

9788522507238 . 536 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Torcer, lutar, ao inimigo
massacrar: Raça RubroNegra!
Coleção Violência, cultura e poder
rodrigo de araujo monteiro,
alba maria zaluar
852250444X . 120 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO

Travessias e cruzamentos
culturais: a mobilidade em
questão
heliane maria kohler,
helenice rodrigues
8522506574 . 204 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Velhice ou terceira idade?
myriam moraes lins de barros
8522502420 . 236 PÁGINAS
4 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO
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ARQUIVOLOGIA
A informação na internet:
arquivos públicos brasileiros

Gerenciamento arquivístico
de documentos eletrônicos

anna carla almeida mariz

rosely curi rondinelli

9788522509287 . 168 PÁGINAS

8522503966 . 160 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

4 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

Arquivo: teoria e prática

O documento arquivístico
ante a realidade digital:
uma revisão conceitual
necessária

marilena leite paes
852250220X . 228 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

rosely curi rondinelli
9788522514267 . 280 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Arquivologia e ciência
da informação
maria odila kahl fonseca
8522505039 . 124 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Arquivos modernos:
princípios e técnicas
theodore roosevelt schellenberg
8522503745 . 388 PÁGINAS
6 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Arquivos permanentes:
tratamento documental
heloísa liberalli bellotto
8522504741 . 320 PÁGINAS
4 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK
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BIOGRAFIA
Antônio Vieira: infalível
naufrágio

Luiz Simões Lopes:
fragmentos de memória

Coleção Os que fazem a história

cpdoc

francisco jose calazans falcon,

852250587X . 148 PÁGINAS

marcus alexandre motta

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

8522503486 . 164 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2001 . IMPRESSO

Ezequiel Corrêa dos Santos:
um jacobino na Corte Imperial

Mário Lago: boemia e política

Coleção Os que fazem a história

8522502358 . 404 PÁGINAS

marcelo otavio neri de campos

3 a EDIÇÃO . 1998 . IMPRESSO . EBOOK

monica pimenta velloso

basile, francisco jose calazans
falcon
8522503664 . 152 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2001 . IMPRESSO

Henrique Morize e o ideal de
ciência pura na República
Velha

O mui desassossegado
Senhor General: a vida de
José Inácio de Abreu e Lima
sergio bruni

Coleção Os que fazem a história

9788522508228 . 138 PÁGINAS

francisco jose calazans falcon,

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

antonio augusto passos videira
8522504482 . 120 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO

João Clemente Baena Soares:
sem medo da diplomacia
celso corrêa pinto de castro,
maria celina soares d’araujo,
dora guimarães de mesquita rocha,
carolina von der weid
8522505683 . 128 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

João Goulart – entre a
memória e a história
cpdoc, marieta de moraes ferreira
8522505780 . 192 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK
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CIÊNCIA POLÍTICA
A democratização no Brasil:
atores e contextos
alzira alves de abreu, cpdoc
8522505462 . 204 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

A utopia fragmentada:
as novas esquerdas
no Brasil e no mundo
na década de 1970
maria paula nascimento araujo
9788522511297
1 a EDIÇÃO . 2000 . EBOOK

A invenção do trabalhismo
angela maria de castro gomes
852250508X . 320 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO . EBOOK

As ciências sociais e os
espaços da política no
Brasil
igor gastal grill, ernesto seidl
9788522513260 . 336 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

A nova esquerda americana:
de Port Huron aos
Weathermen (1960-1969)
8522507503 . 308 PÁGINAS

Burocracia e política no
Brasil: desafios para o Estado
democrático no século XXI
fernando luiz abrucio, maria rita
loureiro, regina silvia pacheco

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

9788522507771 . 392 PÁGINAS

rodrigo farias de sousa

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

A política carioca em quatro
tempos
americo oscar guichard freire,
marly silva da motta, carlos

Caminhos cruzados: história
e memória dos exílios latinoamericanos no século XX

eduardo barbosa sarmento

9788522508396 . 300 PÁGINAS

8522504938 . 256 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

samantha viz quadrat

1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

A política domesticada:
Afonso Arinos e o colapso
da democracia em 1964
fernando lattman-weltman

Caminhos da cidadania
alzira alves de abreu
9788522507764 . 242 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

8522505071 . 260 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO
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Como o eleitor escolhe seu
prefeito: campanha e voto
nas eleições municipais
antonio lavareda, helcimara telles

Direitos e cidadania:
memória, política e cultura

9788522508846 . 404 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

angela maria de castro gomes
8522506264 . 320 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Comunidade e democracia: a
experiência da Itália moderna
robert d. putnam, princeton
9788522510122

Estado e cidadania: reflexões
sobre as políticas públicas no
Brasil contemporâneo
andrea moraes alves, silvina v.
galizia, alejandra pastorini

5 a EDIÇÃO . 2008 . EBOOK

9788522509621 . 284 PÁGINAS

university press

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Construindo o estado
republicano: democracia e
reforma da gestão pública
luiz carlos bresser-pereira

Executivo e legislativo na
nova ordem constitucional
argelina cheibub figueiredo,

9788522507108 . 416 PÁGINAS

limongi

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

9788522511051

fernando de magalhaes papaterra

2 a EDIÇÃO . 1999 . EBOOK

Democracia e segurança
nacional: a polícia política
no pós-guerra
luís reznik		

Federalismo: uma introdução
george anderson
9788522507344 . 116 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

8522504954 . 188 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

Direitos e cidadania: justiça,
poder e mídia
angela maria de castro gomes
8522506272 . 332 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Geoestratégia global:
economia, poder e gestão
de territórios
euripedes falcão vieira, marcelo
milano falcão vieira
8522506248 . 160 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO
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Governabilidade e
democracia natural
wanderley guilherme dos santos

Os entraves da democracia
no Brasil
barry ames, the university of

8522505926 . 168 PÁGINAS

michigan press

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

9798522504205 . 412 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO

Militares, democracia
e desenvolvimento: Brasil
e América do Sul
maria celina d’araujo

Política e religião: a
participação dos evangélicos
nas eleições
maria das dores campos machado

9788522508372 . 268 PÁGINAS

8522505713 . 180 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

O Congresso brasileiro e o
regime militar (1964-1985)
antonio carlos pojo do rego,

Política externa brasileira:
as práticas da política e a
política das práticas
leticia pinheiro, carlos milani

ana lúcia rocha studart
9788522506859 . 316 PÁGINAS

9788522509218 . 350 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

O Mercosul nos discursos
do governo brasileiro

Segurança pública no Brasil:
desafios e perspectivas

maria candida galvão flores

luís flávio sapori

8522505217 . 128 PÁGINAS

9788522506385 . 208 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

O PT e o dilema da
representação política

Sistemas eleitorais

paulo roberto figueira leal

9788522509850 . 116 PÁGINAS

9798522505028 . 128 PÁGINAS

6 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

jairo nicolau

1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO
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Transição em fragmentos:
desafios da democracia no
final do século XX
cpdoc
9788522510641
1 a EDIÇÃO . 2001 . EBOOK

COMUNICAÇÃO
Comunicação em prosa
moderna
cláudia amorim garcia, eduardo
amorim garcia, guilherme de
amorim garcia, othon moacyr
garcia, ricardo de amorim garcia
9788522508310 . 548 PÁGINAS
27 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Comunicação empresarial
Coleção FGV Universitária
gerson lachtermacher, mary
murashima, elisabeth silveira
9788522509270 . 520 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Comunicação na empresa
leonardo jacintho teixeira
9788522505982 . 196 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 1899 . IMPRESSO

Democracia e regulação dos
meios de comunicação de
massa
paulo emilio matos martins,
octavio penna pieranti, enrique
jeronimo saravia
8522506647 . 276 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Dicionário histórico-biográfico
da propaganda no Brasil
alzira alves de abreu, associação
brasileira de propaganda
cpdoc
8522505934 . 272 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO
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Elas ocuparam as redações:
depoimentos ao CPDOC
alzira alves de abreu, cpdoc,

Repórteres e reportagens no
jornalismo brasileiro

dora guimarães de mesquita rocha

9788522507696 . 248 PÁGINAS

8522505381 . 280 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

candice vidal e souza

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

Eles mudaram a imprensa:
Depoimentos ao CPDOC
alzira alves de abreu, cpdoc,
fernando lattman-weltman,
dora guimarães de mesquita rocha
8522504288 . 400 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO

Juventude e televisão
isabel siqueira travancas
9788522506101 . 140 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Mídia e deliberação
rousiley c. m. maia
8522507007 . 380 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Políticas públicas para
radiodifusão e imprensa
octavio penna pieranti
9788522506064 . 140 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO
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CONTABILIDADE E FINANÇAS
A Bolsa no bolso:
fundamentos para
investimentos em ações

Contabilidade para executivos

Coleção FGV de Bolso –
Série Economia & Gestão

andré luis fernandes limeira,

ilda maria de paiva almeida

raimundo nonato souza silva,

spritzer, moises spritzer

carlos vieira

9788522513758 . 144 PÁGINAS

9788522507979 . 124 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

9 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

A evolução das ciências
contábeis no Brasil

Contabilização de ativos
financeiros em participações
societárias

carlos eduardo barros leite
8522504946 . 260 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1
carlos alberto dos santos silva,

Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria
ricardo lopes cardoso, waldir
jorge ladeira dos santos, carlos

Auditoria das demonstrações
contábeis

vieira, paulo sérgio machado

Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

josé carlos oliveira de carvalho,
antonio miguel fernandes,

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1

jose hernandez perez junior,

josé carlos franco de abreu filho,

antonio ranha

marcus vinicius quintella cury,

9788522508648 . 184 PÁGINAS

danilo amerio gonçalves,

2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

cristóvão pereira de souza

9788522508792 . 196 PÁGINAS

Finanças corporativas

9788522509706 . 160 PÁGINAS

Contabilidade financeira

11 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria

Gestão contábil financeira

atimo de souza coutinho, claudio

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2

de carvalho mattos, paulo

andré luis fernandes limeira,

henrique lopes da fonseca,

carlos alberto dos santos silva,

zuinglio josé barroso braga

carlos vieira, raimundo nonato

9788522515301 . 148 PÁGINAS

souza silva

3 a EDIÇÃO . 2015 . IMPRESSO . EBOOK

9788522516506 . 196 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2015 . IMPRESSO . EBOOK
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Gestão de custos
Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria

Gestão e planejamento de
tributos

fabiano simoes coelho, alfredo

Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria

augusto gonçalves pinto, andré

flavia de almeida viveiros de

luis fernandes limeira, carlos

castro, arnaldo marques de

alberto dos santos silva

oliveira neto, rodolfo de castro

9788522506910 . 140 PÁGINAS

sousa filho, artur antonio leite

2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

de souza junior
9788522508655 . 200 PÁGINAS

Gestão de custos em saúde
Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

betovem coura, mauro barros

Introdução à auditoria
operacional

dantas, alfredo augusto

Coleção FGV Prática

gonçalves pinto, fernando faria

inaldo da paixao santos araujo

salgado

9788522506897 . 188 PÁGINAS

9788522507610 . 160 PÁGINAS

4 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

1 EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
a

Gestão de finanças
internacionais
Publicações FGV Management –
Série Comércio exterior e negócios
internacionais

Mercado de capitais
Publicações FGV Management –
Série CADEMP
luiz celso silva de carvalho,
myrian layr monteiro pereira lund,

ricardo bordeaux rego, ivando

cristóvão pereira de souza

silva de faria, alex sandro

9788522509720 . 180 PÁGINAS

monteiro de moraes, carlos

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

alberto decotelli da silva
9788522513581 . 158 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Os 12 mandamentos da
gestão de custos
george s. guerra leone, rodrigo

Gestão de operações de
câmbio

josé guerra leone

Publicações FGV Management –
Série Comércio exterior e negócios
internacionais

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

9788522506149 . 256 PÁGINAS

shirley yurica kanamori atsumi,
alexsandra oliveira bertolla,
gustavo paiva iamin, marcelo
ferreira lima
9788522513109 . 168 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK
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Viabilidade econômicofinanceira de projetos

DIREITO

goret pereira paulo, ricardo

A invasão do direito:
expansão jurídica sobre o
estado, o mercado e a moral

bordeaux rego, luis pérez zotes,

júlio aurélio vianna lopes

Publicações FGV Management –
Série Gerenciamento de projetos

ilda maria de paiva almeida

8522505365 . 172 PÁGINAS

spritzer

1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

9788522513604 . 172 PÁGINAS
4 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

A judicialização da política no
Brasil e o TCU
eduardo monteiro lopes junior
9788522505883 . 124 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

A obrigação como processo
clóvis v. do couto e silva, luciana
gardolinski do couto e silva
8522505810 . 176 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

A reforma do poder judiciário
no estado do Rio de Janeiro
fundacao getulio vargas
8522505004 . 312 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

A reforma tributária e a
federação
fernando rezende
8522507627 . 168 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO
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Acesso à Justiça: uma
análise dos Juizados
Especiais Cíveis no Brasil
leslie shérida ferraz
9788522508402 . 236 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Direito administrativo
contratual (v. 1)
Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação
joaquim falcão, sérgio guerra,
rafael almeida, rodrigo vianna
9788522508587 . 224 PÁGINAS

Administração pública
gerencial

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação

Direito administrativo
contratual (v. 2)

rafael almeida

Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação

9788522512980 . 328 PÁGINAS

joaquim falcão, sérgio guerra,

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

rafael almeida, rodrigo vianna

joaquim falcão, sérgio guerra,

9788522508594 . 284 PÁGINAS

As normas e os fatos

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

adalberto moreira cardoso,
telma da graça de lima lage
8522505861 . 184 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Direito do comércio
internacional
Série FGV Jurídica
angela t. gobbi estrella, rafael
pellegrini ribeiro, luciano benetti
timm

Aspectos jurídicos em saúde

8522507449 . 156 PÁGINAS

Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

nayra assad pinto, marcos cesar

9788522508440 . 148 PÁGINAS

Direito e economia em dois
mundos: doutrina jurídica e
pesquisa empírica
patricia regina pinheiro sampaio,
antônio josé m. porto

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

9788522513512 . 320 PÁGINAS

de souza lima, aline caraciki
morucci machado, elizabeth
teixeira martins

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Direito econômico regulatório
(v. 1)
Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial
Direito Rio
9788522506712 . 164 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO
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Direito econômico regulatório
(v. 2)

Fundamentos de direito
tributário (v. 2)

Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial

Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial

direito rio

direito rio

8522506728 . 184 PÁGINAS

8522507643 . 192 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Direitos autorais

Fundamentos de direito
tributário (v. 1)

Série FGV Jurídica
sérgio branco, pedro
paranaguá

Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial

9788522507436 . 144 PÁGINAS

direito rio

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

9788522507634 . 232 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Direitos humanos, Poder
Judiciário e sociedade
josé ricardo cunha
9788522508259 . 292 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Integração normativa: o
direito em um contexto
multicultural e multilíngue
evandro menezes de carvalho,
rosalind greenstein
9788522512959 . 292 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Fundamentos de direito
constitucional (v. 1)

Invasões urbanas: conflitos
de direito de propriedade

Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação

joaquim falcão
8522507023 . 268 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

joaquim falcão, sérgio guerra,
rafael almeida
9788522512997 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Justiça em foco
fabiana luci de oliveira

Fundamentos de direito
constitucional (v. 2)

9788522509843 . 208 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação
joaquim falcão, sérgio guerra,
rafael almeida
9788522513000 . 160 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK
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Justiça, profissionalismo e
política: o STF e o controle
da constitucionalidade
das leis no Brasil

Novas parcerias entre os
setores público e privado (v. 2)

fabiana luci de oliveira

Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação

9788522509409 . 260 PÁGINAS

joaquim falcão, sérgio guerra,

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

rafael almeida, rodrigo vianna
9788522508570 . 236 PÁGINAS

Magistrados: uma imagem
em movimento

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Direito Rio-cg-núcleo Direito,

O direito no cinema

maria tereza sadek

gabriel araujo de lacerda

8522505675 . 140 PÁGINAS

9788522505975 . 300 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Manual de Ongs: guia prático
de orientação jurídica
Coleção FGV Prática
maria nazare lins barbosa,
carolina oliveira simas magalhães
8522503532 . 184 PÁGINAS

O que é Creative Commons?
Novos modelos de direito
autoral em um mundo mais
criativo

5 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV de Bolso –
Série Direito & Sociedade

Mora e utilidade: os
standards da utilidade no
modelo jurídico da mora do
devedor

sérgio branco, walter britto

Série FGV Jurídica

Ordem constitucional
econômica

cássio cavalli
9788522507801 . 152 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO

Novas parcerias entre os
setores público e privado (v. 1)
Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação

9788522513741 . 176 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO

Publicações FGV Management –
Série Direito do Estado e da
regulação
joaquim falcão, sérgio guerra,
rafael almeida
9788522513017 . 212 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

joaquim falcão, sérgio guerra,
rafael almeida, rodrigo vianna
9788522508501 . 212 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Os burocratas das
organizações financeiras
internacionais: um estudo
comparado entre o Banco
Mundial e o FMI

Sociedades empresárias (v. 1)

feliciano de sá guimarães

2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO

Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial
direito rio
9788522508754 . 220 PÁGINAS

9788522509423 . 228 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Sociedades empresárias (v. 2)
Patentes e criações
industriais

Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial

Série FGV Jurídica

direito rio

pedro paranaguá, renata reis

9788522508761 . 220 PÁGINAS

8522507457 . 152 PÁGINAS

2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO

1 EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO
a

Poder Judiciário: novos
olhares sobre gestão e
jurisdição

Teoria geral da
responsabilidade civil
Publicações FGV Management –
Série Direito empresarial

josé ricardo cunha

direito rio

9788522507795 . 288 PÁGINAS

8522506841 . 212 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Propriedade
intelectual, antitruste e
desenvolvimento
pedro paranaguá,
luciano benetti timm

Transformações do Estado e
do direito: novos rumos para
o Poder Judiciário (v. 1)
sérgio guerra
8522507465 . 168 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

9788522507740 . 184 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO
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Regulação no Brasil: uma
visão multidisciplinar

Transformações do Estado e
do direito: novos rumos para
o Poder Judiciário (v. 2)

sérgio guerra

sérgio guerra

9788522513390 . 416 PÁGINAS

9788522508778 . 152 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Três dimensões do cinema:
economia, direitos autorais
e tecnologia
ronaldo lemos, marília maciel,
carlos affonso pereira de souza
9788522508082 . 132 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO

ECONOMIA
50 anos da Reforma
Tributária Nacional: origens
e lições
fernando rezende, josé
roberto afonso
9788522516391 . 160 PÁGINAS

Tribunal multiportas:
investindo no capital social
para maximizar o sistema de
solução de conflitos no Brasil
rafael alves de almeida, tania
almeida, mariana hernandez

1 a EDIÇÃO . 2014 . IMPRESSO

crespo

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

A agenda de competitividade
do Brasil
regis bonelli
9788522509447 . 448 PÁGINAS

9788522509591 . 188 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

UPPs, direitos e justiça: um
estudo de caso das favelas
do Vidigal e do Cantagalo

A mundialização

fabiana luci de oliveira

jean-pierre paulet

9788522512676 . 200 PÁGINAS

9788522507825 . 164 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV de Bolso –
Série Economia & Gestão

A reinvenção do livrecomércio
roberto mangabeira unger
9788522507757 . 236 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Ajustes fiscais: experiências
recentes de países
selecionados
rubens penha cysne, rogério
sobreira
8522506345 . 336 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO
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Análise econômico-financeira
de empresas
Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria
ueliton tarcisio de carvalho, luiz

Compreender África: teorias e
práticas de gestão
rui moreira carvalho, temas e
debates-activid editoriais ltda.
8522505101 . 288 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

guilherme tinoco aboim costa,
hiram de melo gonçalves, andréia
9788522508853 . 160 PÁGINAS

Crise Global e o Brasil
luiz carlos bresser-pereira

3 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

9788522508044

fátima fernandes limeira

1 a EDIÇÃO . 2010 . EBOOK

Armadilha da renda média:
visões do Brasil e da China
(v. 1)
lia valls pereira, fernando veloso,
zheng bingwen
9788522514229 . 420 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Democracia, mercado
e estado: o B de Brics
maria rita loureiro, lourdes sola
9788522509317 . 344 PÁGINAS

Armadilha da renda média:
visões do Brasil e da China
(v. 2)
lia valls pereira, fernando veloso,

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

zheng bingwen

Depois da crise: a China
no centro do mundo?

9788522514274 . 392 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

luiz carlos bresser gonçalves
pereira

Cenários econômicos e
tendências
Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

9788522509355 . 320 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

alexandre pavan torres, nora

Desafios do federalismo
fiscal
ebape-pef-pro-proj analise orç
publico, fernando rezende

raquel zygielszyper

8522505853 . 116 PÁGINAS

9788522508785 . 162 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

robson ribeiro gonçalves, murilo
ramos alambert rodrigues,

1 EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
a
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Disciplina fiscal e
qualidade do gasto público:
fundamentos da reforma
orçamentária

Economia aplicada: empresas
e negócios

fernando antonio rezende da silva

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

9788522510184

virene roxo matesco, ubiratan

1 a EDIÇÃO . 2005 . EBOOK

jorge iorio, mario rubens de mello
neto, marcello cunha santos

Doença holandesa e indústria
luiz carlos bresser-pereira

9788522509331 . 164 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

9788522511129
1 a EDIÇÃO . 2010 . EBOOK

Economia brasileira na
encruzilhada
luiz carlos bresser
gonçalves pereira
8522505640 . 292 PÁGINAS

Economia aplicada

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1
antonio carlos pôrto gonçalves,

virene roxo matesco

Economia de comunhão:
empresas para um
capitalismo transformado
sergio proença leitão,

9788522507917 . 152 PÁGINAS

mario couto soares pinto

9 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

8522505748 . 168 PÁGINAS

robson ribeiro gonçalves,
ruy afonso de santacruz lima,

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

Economia aplicada
Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

Economia empresarial

antonio carlos pôrto gonçalves,

antonio carlos pôrto gonçalves,

robson ribeiro gonçalves,

robson ribeiro gonçalves, virene

ruy afonso de santacruz lima,

roxo matesco, nora raquel

virene roxo matesco

zygielszyper

9788522507917 . 152 PÁGINAS

9788522511464 . 160 PÁGINAS

9 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 2
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Economia internacional
Publicações FGV Management –
Série Comércio exterior e negócios
internacionais
robson ribeiro gonçalves, virene

Indústria e desenvolvimento
regional no Rio de Janeiro
robson dias da silva
9788522509737 . 260 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

roxo matesco, nora raquel
zygielszyper, mario rubens
de mello neto
9788522513574 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Lições de economia
constitucional brasileira
jorge vianna monteiro

Em busca do novo: o Brasil
e o desenvolvimento na obra
de Bresser-Pereira
lilian furquim, yoshiaki nakano,

8522504660 . 308 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

jose marcio rego
8522504970 . 640 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

Ensaios IBRE de economia
brasileira – 1		
armando castelar pinheiro,

Microcrédito: o mistério
nordestino e o Grameen
brasileiro
marcelo cortes neri
8522506809 . 376 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

regis bonelli
9788522514557 . 280 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Muito além dos índices:
crônicas, história e
entrelinhas da inflação

Essays and conversations
on monetary policy

salomão lipcovitch quadros

josé júlio senna

9788522506408 . 212 PÁGINAS

9788522516797 . 134 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

da silva

1 EDIÇÃO. 2015 . IMPRESSO
a

Nação, câmbio e
desenvolvimento
luiz carlos bresser-pereira

Governo e crise: escolhas
públicas no Brasil e no
mundo, 2007-2011

8522506620 . 312 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

jorge vianna monteiro
9788522509577 . 280 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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O dilema fiscal: remendar
ou reformar?
erika araujo, fabrício oliveira,

Perspectivas
macroeconômicas: para
entender a economia hoje

fernando rezende

Coleção FGV de Bolso –
Série Economia & Gestão

8522506183 . 208 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

paulo gala
9788522509379 . 136 PÁGINAS
1 a . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

O federalismo brasileiro
em seu labirinto: crise e
necessidade de reformas
fernando rezende
9788522513949 . 312 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Política monetária, bancos
centrais e metas de
inflação: teoria e experiência
brasileira
josé luís oreiro, luiz fernando
de paula, rogério sobreira
9788522507245 . 392 PÁGINAS

O que esperar do Brasil?
luiz carlos bresser-pereira

1 a EDIÇÃO . 1899 . IMPRESSO

9788522513826 . 352 PÁGINAS

Política monetária: ideias,
experiências e evolução

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

josé júlio senna
9788522508167 . 524 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Orçamento e controle
Publicações FGV Management –
Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria

Reforma fiscal e equidade
social

josé mauro bacellar de almeida,

fernando rezende

luis limeira dinoá, washington luiz

9788522509751 . 144 PÁGINAS

ferreira, jose carlos sardinha

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

9788522506781 . 144 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

PAEG e REAL: dois planos
que mudaram a economia
brasileira

Rio de Janeiro: um estado em
transição
armando castelar pinheiro,

alkimar ribeiro moura

fernando veloso

8522506000 . 184 PÁGINAS

9788522512812 . 504 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK
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EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA
Como elaborar projetos
de pesquisa:
linguagem e método

Teste de Rorscharch:
atlas e dicionário

Coleção FGV Prática

8522502706 . 252 PÁGINAS

roberto saraiva kahlmeyer-

11 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

monique rose aimee augras

mertens, claudia toffano
benevento marques, fábio do
nascimento siqueira da silva, mário
fumanga dos santos de souza

Viva a tese

9788522506255 . 140 PÁGINAS

maria ester de freitas

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

8522503591 . 108 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2002 . IMPRESSO

Como fazer monografia
na prática
Coleção FGV Prática
gildasio alvares mendes filho,
elio takeshy tachizawa
8522502609 . 152 PÁGINAS
12 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

O fator humano		
christophe dejours, presses
universitaires de france
8522502218 . 104 PÁGINAS
5 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Os cenários futuros
para a educação
alvaro chrispino
8522507589 . 172 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO
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FILOSOFIA
Conceitos & definições:
o significado em pesquisa
aplicada nas ciências
humanas e sociais
hermano roberto thiry-cherques

Pequena introdução à
filosofia

9788522511365 . 420 PÁGINAS

9788522507832 . 204 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Ética para executivos
hermano roberto thiry-cherques

Ser feliz hoje: reflexões sobre
o imperativo da felicidade

9788522506477 . 268 PÁGINAS

joão freire filho

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

9788522508365 . 295 PÁGINAS

Coleção FGV de Bolso –
Série Filosofia
françoise raffin

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Indústria cultural: uma
introdução

Sobreviver ao trabalho
hermano roberto thiry-cherques

Coleção FGV de Bolso –
Série Filosofia

8522504601 . 184 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO . EBOOK

rodrigo duarte
9788522507948 . 129 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Michel Foucault: poder e
análise das organizações
rafael alcadipani da silveira
8522505225 . 168 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

O problema da consciência
histórica
editions du seuil, hans-georg
gadamer, pierre fruchon
8522502463 . 72 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO
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HISTÓRIA
1968: a paixão de uma utopia
pedro de mello moraes,
daniel aarão reis
8522506817 . 268 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

A experiência da Primeira
República no Brasil e em
Portugal
alda mourão, angela maria
de castro gomes
9788522509560
1 a EDIÇÃO . 2012 . EBOOK

A América portuguesa e os
sistemas atlânticos na Época
Moderna
Coleção FGV de Bolso –
Série História

A formação do balé brasileiro
roberto wagner pereira
9788522513383
1 a EDIÇÃO . 2003 . EBOOK

joão fragoso, roberto guedes,
thiago krause
9788522514113 . 184 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

A construção da Nação
Canarinho: uma história
institucional da seleção
brasileira de futebol, 19141970

A História como ofício:
a constituição de um campo
disciplinar
marieta de moraes ferreira
9788522513031 . 464 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO

Coleção FGV de Bolso –
Série História
carlos eduardo barbosa sarmento
9788522513024 . 148 PÁGINAS

A história da China Popular
no século XX

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV de Bolso –
Série História

A era das conquistas:
América espanhola, séculos
XVI e XVII

shu sheng		

Coleção FGV de Bolso –
Série História
ronald raminelli
9788522513154 . 180 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

9788522509614 . 204 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

A história na América
Latina: ensaio de crítica
historiográfica
Coleção FGV de Bolso –
Série História
jurandir malerba
9788522507177 . 148 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
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A Marinha Brasileira na era
dos encouraçados, 18851910: tecnologia, Forças
Armadas e política

Ao sul da história: lavradores
pobres na crise do trabalho
escravo

joão roberto martins filho

8522507392 . 160 PÁGINAS

9788522508037 . 224 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

hebe maria mattos

1 EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK
a

A peste das almas:
histórias de fanatismo
marcos antônio lopes,

Aprendendo história:
reflexão e ensino

marcos lobato martins

renato franco

8522505551 . 116 PÁGINAS

9788522513048 . 176 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

2 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

A política dos palcos: teatro
no primeiro governo Vargas
(1930-1945)
Coleção FGV de Bolso –
Série História

Aprender com a história?
O passado e o futuro
de uma questão
valdei lopes de araujo, helena
miranda mollo, fernando nicolazzi

angélica ricci camargo

9788522508563 . 256 PÁGINAS

9788522513420 . 152 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

marieta de moraes ferreira,

1 EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK
a

A República consentida

As identidades do Brasil 1:
de Varnhagem a FHC

maria tereza chaves de mello

josé carlos reis

9788522511303

9788522505968 . 280 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . EBOOK

9 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Anchieta: dívida de papel

As identidades do Brasil 2:
de Calmon a Bomfim

Coleção Os que fazem a história

josé carlos reis

francisco jose calazans falcon,

8522505519 . 240 PÁGINAS

marcus alexandre motta

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

8522503168 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2000 . IMPRESSO
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As mílicias d’El Rey: tropas
militares e poder no Ceará
setecentista

Crítica, método e escrita da
história em João Capistrano
de Abreu

josé eudes gomes

maria da glória de oliveira

9788522508068 . 360 PÁGINAS

9788522513055 . 144 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

As Misericórdias portuguesas:
séculos XVI a XVIII

isabel dos guimarães sá

Cultura política, memória e
historiografia
cecilia azevedo, denise rollemberg,
maria fernanda bicalho, paulo
knauss, samantha viz quadrat

9788522513062 . 152 PÁGINAS

9788522511174

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2009 . EBOOK

Capanema: o ministro e seu
ministério

Direitas em movimento: a
campanha da mulher pela
democracia e a ditadura no
Brasil

Coleção FGV de Bolso –
Série História

angela maria de castro gomes
9788522511235
1 a EDIÇÃO . 2000 . EBOOK

janaina martins cordeiro
9788522507498 . 204 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Construindo a memória
do futuro: uma análise da
fundação do Museu de
Arte Moderna do Rio de
Janeiro

Dossiê Geisel
celso corrêa pinto de castro,
cpdoc, maria celina d’araujo
9788522511112
1 a EDIÇÃO . 2012 . EBOOK

sabrina marques parracho
sant’anna
9788522509300 . 264 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Correntes históricas na
França: séculos XIX e XX
francois dosse, christian
delacroix, patrick garcia

Ensino de história e
consciência histórica:
implicações didáticas de uma
discussão contemporânea
Coleção FGV de Bolso –
Série História

9788522509393 . 478 PÁGINAS

luis fernando cerri

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

9788522508822 . 140 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Escrever vidas, narrar a
história: abiografia como
problema historiográfico
no Brasil oitocentista

Exército e nação: estudos
sobre a história do Exército
brasileiro
celso castro

maria da glória de oliveira

9788522509836 . 240 PÁGINAS

9788522509324 . 212 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

Escrita de si, escrita da
história

Fernand Braudel:
tempo e história

angela maria de castro gomes

marcos antônio lopes

9788522511082

9798522504229 . 184 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2004 . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Estado, território e
imaginação espacial: o caso
da Fundação Brasil Central

Ganhou, leva!
O jogo do bicho no
Rio de Janeiro (1890-1960)

joão marcelo ehlert maia

felipe magalhães

9788522511402 . 224 PÁGINAS

9788522509416 . 248 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Estudos de historiografia
brasileira
lucia maria bastos pereira das

História & teoria: historicismo,
modernidade, temporalidade
e verdade

neves, lucia maria paschoal

josé carlos reis

guimarães, marcia de almeida

8522504245 . 248 PÁGINAS

gonçalves, rebeca gontijo

3 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

9788522511068
1 a EDIÇÃO . 2011 . EBOOK

Exercícios de micro-história
carla maria carvalho de almeida,

História das Américas:
novas perspectivas
cecilia azevedo, ronald raminelli

mônica ribeiro de oliveira

9788522508549 . 304 PÁGINAS

9788522508983

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2009 . EBOOK
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História do turismo
no Brasil
celso castro, valeria lima
guimarães, aline montenegro
magalhães

Linguagens e fronteiras do
poder
gladys sabina ribeiro, josé murilo
de carvalho, miriam halpern
pereira, maria joão vaz

9788522513079 . 284 PÁGINAS

9788522509485 . 392 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

História e documentário
monica almeida kornis, marcos
napolitano, eduardo morettin

Lu Petersen: militância, favela
e urbanismo
mariana cavalcanti, americo oscar
guichard freire, bianca freire-

9788522509508 . 324 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

medeiros
9788522507474 . 132 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

História e historiadores
angela maria de castro gomes

Manual de história oral
verena alberti, cpdoc

8522502056 . 220 PÁGINAS

8522504733 . 236 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

3 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO

Intelectuais e modernidades
daniel aarão reis,

Memória, escrita da história
e cultura política no mundo
luso-brasileiro
francisca l. nogueira de azevedo,
jacqueline hermann, fernando

denis rolland
9788522508006 . 348 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

catroga
9788522509478 . 392 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK
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Liberdades negras nas
paragens do Sul: alforria e
inserção social de libertos
em Porto Alegre

Memórias e narrativas
autobiográficas

gabriel aladrén

benito bisso schmidt

8522507481 . 204 PÁGINAS

9788522507054 . 280 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO

angela maria de castro gomes,
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Metamorfoses indígenas:
identidade e cultura nas
aldeias coloniais do Rio de
Janeiro

O Espírito Santo na Era
Vargas (1930-1937): elites
políticas e reformismo
autoritário

maria regina celestino de almeida

fernando achiamé

9788522511440 . 348 PÁGINAS

9788522507733 . 368 PÁGINAS

2 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Mulheres, mães e médicos:
discurso maternalista no
Brasil

O Rio corre para o Maracanã

maria martha de luna freire

1 a EDIÇÃO . 2010 . EBOOK

gisella de araujo moura
9788522510856

8522507384 . 264 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

Nova história militar brasileira
celso castro, hendrik kraay,

Os índios na história do Brasil

vitor izecksohn

Coleção FGV de Bolso –
Série História

9788522513345

maria regina celestino de almeida

2 a EDIÇÃO . 2013 . EBOOK

9788522508280 . 168 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Novas memórias do
urbanismo carioca
lucia maria lippi oliveira

Os trabalhadores e a cidade:
a formação do proletariado
de Juiz de Fora e suas lutas
por direitos (1877-1920)

8522506507 . 312 PÁGINAS

luís eduardo de oliveira

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

9788522508075 . 484 PÁGINAS

americo oscar guichard freire,

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

O desafio historiográfico
Coleção FGV de Bolso –
Série História

Ouvir contar: textos em
história oral
verena alberti

josé carlos reis

8522504776 . 196 PÁGINAS

9788522508273 . 160 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK
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Para ler os clássicos do
pensamento político:
um guia historiográfico
marcos antônio lopes

Tradições e modernidades
daniel aarão reis, hebe maria
mattos, marcelo ridenti,
luís edmundo de souza moraes,

8522503869 . 104 PÁGINAS

joão pacheco de oliveira

1 a EDIÇÃO . 2002 . IMPRESSO . EBOOK

9788522508013 . 320 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Por uma historia política
editions du seuil, rené rémond
9798522504458 . 468 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2003 .IMPRESSO

Trotski diante do socialismo
real: perspectivas para
o século XXI
carlos eduardo rebello de
mendonça
9788522508211 . 200 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Qual o valor da história hoje?
ana maria monteiro, luís reznik,
helenice aparecida bastos rocha,

Usos e abusos da história oral
marieta de moraes ferreira,
janaina p. amado baptista de

marcia de almeida gonçalves

figueiredo

9788522509638 . 328 PÁGINAS

8522502005 . 304 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

8 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

Tempo presente & usos do
passado
flávia varella, helena miranda
mollo, mateus henrique de faria
pereira, sergio da mata
9788522512690
1 a EDIÇÃO . 2012 . EBOOK

Teoria & história: tempo
histórico, história do
pensamento histórico
ocidental e pensamento
brasileiro
josé carlos reis
9788522509430 . 272 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK
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MARKETING
Administração de marketing
no mundo contemporâneo

Estratégias de comunicação
em marketing

Publicações FGV Management –
Série Marketing

Publicações FGV Management –
Série CADEMP

ben thion chi, roberto madruga,

carlos campana filho, nayra assad

marcos licínio da costa simões,

pinto, vera waissman

ricardo franco teixeira

9788522509164 . 164 PÁGINAS

9788522508747 . 148 PÁGINAS

2 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

4 EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
a

Comportamento do
consumidor
Publicações FGV Management –
Série Marketing

Formação e administração de
preços
Publicações FGV Management –
Série Marketing
helio moreira de azevedo,

guilherme caldas de castro, josé

jorge manoel teixeira carneiro,

mauro gonçalves nunes, roberto

luiz celso silva de carvalho,

meireles pinheiro, helder haddad

claudio sunao saito

carneiro da silva

9788522508679 . 172 PÁGINAS

9788522509195 . 144 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Fundamentos de marketing
Comunicação integrada de
marketing

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1

Publicações FGV Management –
Série Marketing

fernando roberto de andrade

patricia riccelli galante de sá,

de oliveira, luis carlos seixas de

ricardo de castro, marie haim,

sá, darci basta dos santos silva

vera waissman

9788522504077 . 148 PÁGINAS

9788522508433 . 172 PÁGINAS

7 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

marchesini, josé antonio ferreira

1 EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK
a

E-commerce

Gestão de logística,
distribuição e trade marketing

Publicações FGV Management –
Série Marketing

Publicações FGV Management –
Série Marketing

andre kischinevsky, eduardo

fernando saba arbache,

augusto de andrade ramos,

christophe, montenegro moreira,

andré bittencourt do valle,

wladimir ferreira salles,

andré antunes

almir garnier santos

9788522508662 . 184 PÁGINAS

9788522508709 . 180 PÁGINAS

3 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

4 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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Gestão de marketing

Marketing

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1

maurício gonçalves gangana,

josé antonio ferreira de oliveira,

miguel ferreira lima, arão sapiro,

darci basta, miguel lima, joão

joão baptista de paula vilhena

baptista vilhena

soares

9788522511457 . 168 PÁGINAS

9788522506033 . 164 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

8 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Marketing de varejo
Gestão de serviços e
marketing interno

Publicações FGV Management –
Série Marketing

Publicações FGV Management –
Série Marketing

eliane de castro bernardino,

joão ferreira da luz, daniel

pacanowski, ulysses alves dos reis

reigosa homedes plá, patricia

9788522509201 . 168 PÁGINAS

riccelli galante de sá, eduardo

4 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

nicolau elias khoury, mauro

santiago spiller
9788522508730 . 164 PÁGINAS
4 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão e desenvolvimento de
produtos e marcas

Marketing em organizações
de saúde
Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde
ricardo franco teixeira, antonio

Publicações FGV Management –
Série Marketing

mauro s. chagas bicalho, antônio

hélio arthur reis irigaray, luiz

padua filho

paulo moreira lima, josé eduardo

9788522508105 . 140 PÁGINAS

nasser, alexandre vianna

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

carlos kronemberger, wagner c.

9788522508716 . 148 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Marketing social e ético nas
cooperativas

Gestão e planejamento de
marketing

Coleção FGV Negócios

Publicações FGV Management –
Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

852250427X . 332 PÁGINAS

helnon de oliveira crúzio
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

miguel ferreira lima, ricardo
franco teixeira, luis henrique
moreira gullaci, fernando
roberto santini
9788522512386 . 180 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK
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Pesquisa de mercado
Publicações FGV Management –
Série Marketing

MATEMÁTICA

mauro gonçalves nunes, roberto

Introdução à matemática
financeira
gerson lachtermacher,

meireles pinheiro, helder haddad

clovis de faro

carneiro da silva

9788522511488 . 408 PÁGINAS

9788522509539 . 156 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

guilherme caldas de castro, josé

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Planejamento estratégico de
marketing
Publicações FGV Management –
Série Marketing

Manual de aplicação de
matemática financeira
gilmar de melo mendes,
josé antônio rodrigues

sandra hoelz fernandes,

9788522505913 . 252 PÁGINAS

paulo henrique schenini,

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

helton haddad carneiro da silva,
evandro césar tenca
9788522508693 . 144 PÁGINAS

Manual de econometria

4 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

alan alexander mendes lemos,
kairat turysbekovich mynbaev
8522504598 . 348 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

Matemática 1
Coleção FGV Universitária
gerson lachtermacher,
eduardo wagner
9788522508556 . 340 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Matemática aplicada à
gestão de negócios
Coleção FGV Negócios
carlos alberto di agustini,
nei schilling zelmanovits
8522504989 . 272 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO
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Matemática financeira
Coleção Práticas de gestão –
Série Finanças
rodrigo josé guerra leone
9788522509799 . 128 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

MEIO AMBIENTE
Conservação da
biodiversidade em áreas
protegidas
nurit rachel bensusan, ebapecids-fundação ford, ebape-mdpegs-dir.autorais

Matemática financeira

8522505497 . 176 PÁGINAS

Publicações FGV Management –
Série Gestão empresarial 1

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

george joseph boggiss, luiz

Destinos do turismo:
percursos para a
sustentabilidade

alfredo rodrigues gaspar, marcos
guilherme heringer, luis geraldo
mendonça
9788522509898 . 156 PÁGINAS
11 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV de Bolso –
Série Turismo
helena araújo costa
9788522512782 . 168 PÁGINAS

Matemática financeira
aplicada

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Publicações FGV Management –
Série CADEMP
luiz celso silva de carvalho,

Economia ambiental
ebape-cids-fundação ford, ebapemd-pegs-dir.autorais, ronaldo

carlos alberto decotelli,

seroa da motta

bruno de sousa elia

8522505446 . 228 PÁGINAS

9788522507139 . 160 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

1 EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
a

Indicadores de
sustentabilidade: uma
análise comparativa
hans michael van bellen
8522505063 . 256 PÁGINAS
2 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK

O futuro da Terra
h. moysés nussenzveig
9788522509362 . 312 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Azeredo da Silveira: um
depoimento

O Instituto Rio Branco e a
diplomacia brasileira

matias spektor

cristina patriota de moura

9788522508341 . 400 PÁGINAS

8522506132 . 136 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

Brasil-Estados Unidos:
desencontros e afinidades

O que a China quer?

Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo

Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo
matias spektor, dani nedal

monica hirst, matias spektor

9788522508297 . 136 PÁGINAS

8522507317 . 244 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Campanha permanente:
o Brasil e a reforma do
Conselho de Segurança da
ONU

Obama e as Américas

Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo

lowenthal, theodore piccone,

matias spektor, joão augusto

9788522509386 . 212 PÁGINAS

costa vargas

1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo
matias spektor, abraham
laurence whitehead

9788522508532 . 132 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Ditaduras contemporâneas

Os Brics e a ordem global
Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo

Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo

rosemary foot, monica hirst,

maurício santoro

soares de lima, neil macfarlane,

9788522509652 . 140 PÁGINAS

amrita narlikar, matias spektor

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

9788522507184 . 168 PÁGINAS

andrew hurrell, maria regina

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Geopolítica da África
Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo
philippe hugon
9788522507818 . 167 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK
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Política externa e poder
militar no Brasil: universos
paralelos

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Coleção FGV de Bolso –
Série Entenda o mundo

Ação social das empresas
privadas: como avaliar
resultados?

joão paulo soares alsina

maria cecília prates rodrigues

júnior

8522505152 . 192 PÁGINAS

9788522507528 . 160 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Teoria e políticas de
integração na União Europeia
e no Mercosul
renato galvão flores junior,

Gestão ambiental empresarial

manuel carlos lopes porto

9788522513413 . 208 PÁGINAS

8522505179 . 420 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO

Publicações FGV Online – Série
Gestão socioambiental
ricardo luiz peixoto de barros

1 a EDIÇÃO . 2005 . IMPRESSO

Gestão de ONGs: principais
funções gerenciais
Coleção FGV Prática
ebape, fernando guilherme tenório
9788522506996 . 128 PÁGINAS
11 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Gestão social: metodologia,
casos e práticas
Coleção FGV Prática
ebape, fernando guilherme tenório
9788522506231 . 135 PÁGINAS
5 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

Introdução à avaliação de
programas sociais
Coleção FGV Prática
jose ignacio cano gestoso
8522503796 . 120 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
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Responsabilidade social e
ética em organizações de
saúde

SOCIOLOGIA

Publicações FGV Management –
Série Gestão em saúde

A banalização da injustiça
social
christophe dejours, editions du seuil

tania regina da silva furtado,

8522502668 . 160 PÁGINAS

ricamar peres de brito fernandes

7 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO

maia, paulette albéris alves de
melo, gilberto alves dos santos
9788522508624 . 148 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV Prática

A dialética da pósmodernidade: a sociedade
em transformação
ebape-pesq-obs.real.org.-marcelo
milano, euripedes falcão vieira,

ebape, fernando guilherme tenório

marcelo milano falcão vieira

8522504857 . 260 PÁGINAS

8522504903 . 192 PÁGINAS

2 a EDIÇÃO . 2011 . IMPRESSO . EBOOK

1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

Responsabilidade social
empresarial: teoria e prática

Responsabilidade
socioambiental
Publicações FGV Online – Série
Gestão socioambiental

A invenção da favela: do mito
de origem a favela.com
licia do prado valladares
8522505330 . 204 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

haroldo mattos de lemos
9788522513161 . 228 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO

América Latina no século
XXI: em direção a uma nova
matriz sociopolítica
marcelo cavarozzi, peter shurtleff
cleaves, manuel antonio garreton,
gary gereffi, jonathan hartlyn
8522506027 . 156 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

Conversando com...
celso corrêa pinto de castro,
cpdoc, marieta de moraes ferreira,
lucia maria lippi oliveira
8522504334 . 220 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2003 . IMPRESSO
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Cultura é patrimônio
lucia maria lippi oliveira
8522506582 . 192 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

História urbana: memória,
cultura e sociedade
gisele sanglard, jose jorge
siqueira, carlos eduardo moreira
de araújo
9788522513314 . 368 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Ensaios de sociologia
do mercado de trabalho
brasileiro

Homicídios no Brasil

adalberto moreira cardoso

8522506221 . 252 PÁGINAS

9788522512966 . 264 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO

eduardo cerqueira batitucci,
marcus vinicius gonçalves da cruz

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

Entre a lei e a ordem
arthur trindade maranhão costa
8522504849 . 220 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2004 . IMPRESSO

Igualdade e meritocracia a
ética do desempenho nas
sociedades modernas
livia barbosa
8522502943 . 216 PÁGINAS
4 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Futebol por todo o mundo:
diálogos com o cinema
victor andrade de melo, marcos

Interpretando a modernidade:
imaginário e instituições

alvito pereira de souza

domingues silva

852250556X . 148 PÁGINAS

8522503931 . 340 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

1 a EDIÇÃO . 2002 . IMPRESSO

Gringo na laje: produção,
circulação e consumo da
favela turística

Liberdade, um problema do
nosso tempo: os sentidos de
liberdade para os jovens no
contemporâneo

Coleção FGV de Bolso –
Série Turismo

josé maurício de castro

amana mattos

bianca freire-medeiros

9788522512836 . 272 PÁGINAS

9788522507412 . 164 PÁGINAS

1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO . EBOOK

1 EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
a
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Mercado de trabalho e
gênero: comparações
internacionais
cristina bruschini, albertina de
oliveira costa, helena hirata,

O que é o Ministério Público?

bila sorj

1 a EDIÇÃO . 2010 . IMPRESSO . EBOOK

Coleção FGV de Bolso –
Série Sociedade & Cultura
alzira alves de abreu
9788522508303 . 124 PÁGINAS

8522506965 . 420 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO . EBOOK

Mercados de trabalho e
oportunidades
adalberto moreira cardoso, peter
elias, nadya araujo guimaraes,
kate purcell
8522506930 . 400 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

O sociólogo e as políticas
publicas: ensaios em
homenagem a Simon
Schwartzman
felipe f. schwartzman,
isabel f. schwartzman, luisa
f. schwartzman, michel l.
schwartzman
8522507368 . 264 PÁGINAS

Não matarás: desenvolvimento,
desigualdade e homicídios
fundacao terra, glaucio ary

1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO

dillon soares

O valor das intenções: dádiva,
emoção e identidade

8522506663 . 200 PÁGINAS

maria claudia pereira coelho

1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

8522505594 . 108 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO

O Bolsa Família e a socialdemocracia

débora thomé

Os significados da amizade:
duas visões de pessoa e
sociedade

9788522513789 . 160 PÁGINAS

claudia barcellos rezende

Coleção FGV de Bolso –
Série Sociedade & Cultura

1 a EDIÇÃO . 2013 . IMPRESSO . EBOOK

9788522510825
1 a EDIÇÃO . 2010 . EBOOK

O Brasil em evidência: a
utopia do desenvolvimento
paulo emilio matos martins,
oswaldo munteal
9788522509829 . 488 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2012 . IMPRESSO

Pensando com a sociologia
Coleção FGV de Bolso –
Série Sociedade & Cultura
joão marcelo ehlert maia,
luiz fernando almeida pereira
9788522507405 . 132 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK
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Pobreza no Brasil: afinal,
de que se trata?
sonia maria rodrigues da rocha
8522504237 . 244 PÁGINAS
3 a EDIÇÃO . 2007 . IMPRESSO . EBOOK

Políticas culturais no Brasil:
dos anos 1930 ao século XXI
Coleção FGV de Bolso –
Série Sociedade & Cultura
lia calabre
9788522507535 . 144 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2009 . IMPRESSO . EBOOK

Sindicatos, trabalhadores
e a coqueluche neoliberal
adalberto moreira cardoso
9788522510689
2 a EDIÇÃO . 1999 . EBOOK

Três famílias: identidades e
trajetórias transgeracionais
nas classes populares
luiz fernando d. duarte,
edlaine de campos gomes
8522506981 . 316 PÁGINAS
1 a EDIÇÃO . 2008 . IMPRESSO

Um século de favela
marcos alvito pereira de souza,
alba maria zaluar
8522502536 . 372 PÁGINAS
5 a EDIÇÃO . 2006 . IMPRESSO . EBOOK
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NOSSAS COLEÇÕES
Obras reunidas em séries e coleções
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PUBLICAÇÕES FGV MANAGEMENT
As Publicações FGV Management visam atender à demanda por profissionais cada vez mais preparados para
responder aos desafios do mercado. As obras oferecem, a estudantes, gestores e técnicos, ferramentas indispensáveis
ao crescimento profissional.

Série CADEMP

Série Direito empresarial

gerenciamento de projetos

direito econômico regulatório (v.1)

gestão de estoques

direito econômico regulatório (v.2)

liderança de equipes

fundamentos de direito tributário (v.1)

matemática financeira aplicada

fundamentos de direito tributário (v.2)

negociação

princípios de direito do trabalho

recrutamento e seleção por competência

teoria geral da responsabilidade civil

técnicas de compras

sociedades empresárias (v.1)

técnicas de vendas

sociedades empresárias (v.2)

estratégias de comunicação em marketing
gestão e liderança
fundamentos de exportação e importação no brasil

Série Gerenciamento de projetos

mercado de capitais
planejamento e gestão estratégica

fundamentos do gerenciamento de projetos
gerenciamento da comunicação em projetos

Série Comércio exterior
e negócios internacionais

gerenciamento da qualidade em projetos
gerenciamento de aquisições em projetos
gerenciamento de custos em projetos

economia internacional

gerenciamento de escopo em projetos

estratégia de empresas

gerenciamento de pessoas em projetos

gestão de contratos internacionais

gerenciamento de riscos em projetos

gestão de finanças internacionais

gerenciamento do tempo em projetos

gestão de logística internacional

negociação e administração de conflitos

gestão de operações de câmbio

viabilidade econômico-financeira de projetos

marketing internacional
negociação internacional
regulação do comércio internacional

Série Gestão de pessoas

tributação no comércio exterior brasileiro
atração e seleção de pessoas

Série Direito do Estado
e da regulação
direito administrativo contratual (v.1)

capacitação e desenvolvimento de pessoas
cargos, carreiras e remuneração
consultoria em gestão de pessoas
desenvolvimento de equipes

direito administrativo contratual (v.2)

gestão estratégica de pessoas

novas parcerias entre os setores público e privado (v.1)

gestão de desempenho

novas parcerias entre os setores público e privado (v.2)

gestão por competências e gestão do conhecimento

soluções alternativas de controvérsias no setor público

liderança e motivação
modelos de gestão
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Série Gestão financeira,
controladoria e auditoria

Série Gestão em saúde
gestão de custos em saúde

análise econômico-financeira de empresas

gestão dos serviços em saúde

auditoria das demonstrações contábeis

sistemas de informações gerenciais em organizações

contabilização de ativos financeiros em participações

de saúde

societárias

gestão de pessoas em saúde

contabilidade financeira

marketing em organizações de saúde

economia aplicada

logística em organizações de saúde

finanças corporativas

aspectos jurídicos em saúde

gestão de custos

planejamento e gestão estratégica em organizações de

gestão de planejamento e tributos
matemática financeira

saúde
qualidade e acreditação em saúde

orçamento e controle

responsabilidade social e ética em organizações de saúde

Série Marketing
Série Gestão empresarial
administração de marketing no mundo contemporâneo
economia empresarial

comportamento do consumidor

finanças corporativas

comunicação integrada de marketing

gestão contábil financeira

e-commerce

gestão da qualidade e processos

formação e administração de preços

gestão de pessoas

gestão de logística, distribuição e trade marketing

gestão de projetos

gestão de serviços e marketing interno

gestão estratégica

gestão de vendas

gestão estratégica e tecnologia da informação

gestão e desenvolvimento de produtos e marcas

marketing

marketing de varejo

matemática financeira

planejamento estratégico

negociação e administração de conflitos

pesquisa de mercado

Série Gestão estratégica
e econômica de negócios
cenários econômicos e tendências
economia aplicada
empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios
gestão da cadeia de suprimentos
gestão de negócios sustentáveis
gestão e planejamento de marketing
gestão estratégica de empresas
gestão estratégica de vendas
plano de negócios
liderança e gestão de pessoas
orçamento empresarial

NOSSAS C OL E Ç ÕE S
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COLEÇÃO FGV DE BOLSO
FGV de Bolso é uma coleção voltada para a produção de obras de síntese sobre os mais diversos temas das ciências
humanas e sociais. Destina-se a estudantes, professores e profissionais interessados em conhecer de maneira rápida
e eficaz, por meio de textos claros e acessíveis, os assuntos tratados em cada volume. Escrita por especialistas da
área, a coleção reúne clareza e competência num pequeno livro.

Série Economia & Gestão

Série Turismo

a bolsa no bolso: fundamentos para investimentos em ações

destinos do turismo: percursos para a sustentabilidade

a mundialização

gringo na laje: produção, circulação e consumo da

perspectivas macroeconômicas: para entender a economia hoje

favela turística

Série Entenda o mundo
a índia na ordem global
brasil-estados unidos: desencontros e afinidades
campanha permanente: o brasil e a reforma do conselho
de segurança da onu

Série História
a américa portuguesa e os sistemas atlânticos na época
moderna
a construção da nação canarinho: uma história institucional
da seleção brasileira de futebol, 1914-1970

ditaduras contemporâneas

a era das conquistas: américa espanhola, séculos xvi e xvii

geopolítica da áfrica

a história da china popular no século xx

o que a china quer?

a história na américa latina: ensaio de crítica historiográfica

obama e as américas

a política dos palcos: teatro no primeiro governo vargas

os brics e a ordem global
política externa e poder militar no brasil: universos

(1930-1945)
a proteção jurídica dos animais no brasil: uma breve história
as misericórdias portuguesas: séculos xvi a xviii

paralelos

ensino de história e consciência histórica: implicações
didáticas de uma discussão contemporânea

Série Filosofia

escravidão e liberdade nas américas
memória, história e historiografia

indústria cultural: uma introdução

o desafio historiográfico

pequena introdução à filosofia

o golpe de 1964: momentos decisivos
os índios na história do brasil

Série Sociedade & Cultura
Série DIreito & Sociedade
antropologia das emoções
livro digital e bibliotecas
o bolsa família e a social-democracia

o que é creative commons? novos modelos de direito autoral
em um mundo mais criativo

o que é o ministério público?

meios alternativos de solução de conflitos

pensando com a sociologia

água é vida: eu cuido, eu poupo: para um futuro sem crise

políticas culturais no brasil: dos anos 1930 ao século xxi
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SÉRIE FGV JURÍDICA
COLEÇÃO FGV PRÁTICA
Esta coleção foi criada com o intuito de proporcionar
ao público leitor brasileiro textos de administração,
economia, história e outras áreas das ciências sociais em
linguagem simples, agradável e didática.

FGV Jurídica é uma série desenvolvida pela FGV Direito
Rio com o objetivo de democratizar o acesso aos mais
importantes temas do direito contemporâneo, conciliando
abordagem teórica profunda, linguagem atual e questões
práticas relevantes.
direito do comércio internacional

como elaborar projetos de pesquisa

direitos autorais

como fazer monografia na prática

patentes e criações industriais

como organizar e administrar uma cooperativa

mora e utilidade: os standards da utilidade no modelo

gestão comunitária: uma abordagem prática

jurídico da mora do devedor

gestão de ongs: principais funções gerenciais
gestão estratégica de instituições de ensino superior
privadas
gestão social: metodologia, casos e práticas
introdução à auditoria operacional
introdução à avaliação de programas sociais
manual de ongs: guia prático de orientação jurídica
pesquisa para o planejamento: métodos & técnicas
plano de negócios: um guia prático
responsabilidade social empresarial: teoria e prática

PUBLICAÇÕES FGV ONLINE
As Publicações FGV Online foram criadas para oferecer
suporte aos estudantes que ingressam nos cursos a
distância da instituição e subsídios para que leitores
diversos fiquem atualizados em diferentes temas das
áreas abordadas.
competências gerenciais
gestão ambiental empresarial
gestão da tecnologia da informação

COLEÇÃO FGV UNIVERSITÁRIA
A coleção FGV Universitária reúne livros voltados para
cursos de graduação em administração de empresas e
economia. Desenvolvidos por professores da Fundação
Getulio Vargas, seus títulos oferecem base teórica
atualizada para as disciplinas ligadas tanto às ciências
exatas quanto às ciências humanas com clareza e
objetividade.

gestão estratégica de recursos humanos
negociação
responsabilidade socioambiental

comunicação empresarial
introdução às ciências sociais
matemática 1
teoria geral da administração

NOSSAS C OL E Ç ÕE S
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COLEÇÃO PRÁTICAS DE GESTÃO
A Coleção Práticas de Gestão reúne livros de apoio a cursos de graduação tecnológica relacionados às áreas de
marketing e gestão (comercial, financeira, pública e turismo). Relevantes tanto para estudantes quanto para demais
leitores que se interessam pelos temas abordados, os textos combinam a visão acadêmica com exemplos práticos,
voltados para o mercado de trabalho.

Série Gestão

Série Marketing

administração geral

comunicação integrada de marketing

gestão de canais de distribuição

gestão de produtos e marcas

gestão de pessoas
gestão de projetos

Série Gestão Pública
Série Gestão comercial

dinâmica comportamental no setor público
estado, governo e administração pública

formação e gestão de preços

gestão de programas e projetos públicos

gestão de vendas e política comercial

modelagem de organizações públicas
planejamento e orçamento público

Série Finanças
administração financeira de curto prazo
estatística empresarial
matemática financeira
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O QUE ESTÁ POR VIR
Nossos próximos lançamentos
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Ateliê do pensamento social 2: práticas e textualidades
claudio costa pinheiro, bernardo buarque de hollanda, joão marcelo maia (org.)
Complexidade aplicada à economia
alberto ajzental

Direito dos valores mobiliários (v. 1 - t. 1)
ary oswlado mattos filho

Direito dos valores mobiliários (v. 1 - t. 2)
ary oswlado mattos filho

Direito constitucional tributário (v. 1)
Publicações FGV Management – Série Direito tributário
joaquim falcão, sérgio guerra, rafael almeida (org.)

Direito constitucional tributário (v. 2)
Publicações FGV Management – Série Direito tributário
joaquim falcão, sérgio guerra, rafael almeida (org.)

Direito e desenvolvimento: diário de um jurista urbano
Coleção FGV de Bolso – Série Direito & Sociedade
carlos ragazzo

Em busca do Brasil
Coedição com UFRN
vanderlei de souza

Estratégias de comercialização no agronegócio
Publicações FGV Management – Série Gestão estratégica do agronegócio
camila dias de sá

Felisberta e sua gente: consciência histórica e racialização em uma família negra
no pós-emancipação rio-grandense
rodrigo de azevedo weimer

Homo Historicus: reflexões sobre a história, os historiadores e as ciências sociais
Coedição com UFRGS
christophe charle

Sobre a qualidade do livro didático de história no Brasil,
na França e nos Estados Unidos da América
Coleção FGV de Bolso – Série História
itamar freitas e margarida maria dias de oliveira.
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ONDE ESTAMOS
Encontre a livraria mais próxima
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DISTRIBUIDORES DIGITAIS

DISTRIBUIDORES

EDITORA FGV | FGV.BR/EDITORA

bahia

APPLE | IBOOKS STORE

LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI LTDA.

KOBO | CULTURA

RUA DIREITA DA PIEDADE, 20 – PIEDADE – SALVADOR

JET EBOOKS

TEL.: (71) 2101-8000 | 2101-8009

CULTVOX
GOOGLE PLAY (EM BREVE)
AMAZON (EM BREVE)

ceará
LIVRARIA CULTURA LTDA.
SHOPPING VARANDA MALL – AV. DOM LUÍS, 1010 – LOJAS 8,9, E 10
– MEIRELES – FORTALEZA
TEL.: (85) 4008-0800
FORTALEZA LIVROS LTDA.
RUA FLORIANO BENEVIDES MAGALHÃES, 432
TEL.: (85) 3278-1188

distrito federal
LIVRARIA CULTURA LTDA.
SHOPPING CASA PARK – SGVC SUL, LOTE 22 – LOJA 4
ZONA INDUSTRIAL – GUARÁ – BRASÍLIA
TEL.: (61) 3410-4033
SHOPPING CENTER IGUATEMI – S HIN CA 4, LOTE A
LAGO NORTE – BRASÍLIA
TEL.: (61) 2109-2700
SBS – SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA.
AV. L2 NORTE, QUADRA 602 – MÓDULOS A-B-C | PRÉDIO DA FGV
ASA NORTE – BRASÍLIA
TEL.: (61) 3799-8132

espírito santo
REPRESENTAÇÕES PAULISTAS LTDA. (LOGOS DIST.)
AV. CARLOS MOREIRA LIMA, 61 – TÉRREO
BAIRRO BENTO FERREIRA – VITÓRIA
TEL.: (27) 3731-2560

minas gerais
ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
RUA COSTA MONTEIRO, 50/54, LOJAS 2 E 3
SAGRADA FAMÍLIA – BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3423-7979
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N
EDIFÍCIO FRANCISCO S. JOSÉ – VIÇOSA
TE.: (31) 3899-2143
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LEITURA BH SHOPPING MEGASTORE

LIVRARIA CULTURA – PAÇO ALFÂNDEGA

RODOVIA BR 356, 3049 – LOJA OP51

RUA MADER DE DEUS, S/N

BELVEDERE – BELO HORIZONTE

CENTRO – RECIFE

TEL.: (31) 3286-6617

TEL.: (81) 2102-4033

RUA TUPIS, 114

rio grande do sul

CENTRO – BELO HORIZONTE

IGUAL EDITAR: (COLOCAR O BAIRRO CIDADE ABAIXO DO ENDEREÇO),

TEL.: (31) 3273-2538

RETIRAR OS CEPS E DEIXAR UM TELEFONE SÓ

LEITURA JUIZ DE FORA

rio de janeiro

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2161

EDITORA FGV

CENTRO – JUIZ DE FORA

RUA JORNALISTA ORLANDO DANTAS, 37

TEL.: (32) 3211-7022

BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO
TEL.: (21) 2559-4427

mato grosso
COMERCIAL JANINA LTDA.

ABRASCO LIVRARIA

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 504-B

RUA LEOPOLDO BULHÕES, 1480, SL. 129, PRÉDIO ENSP/FIOCRUZ

CENTRO – CUIABÁ

MANGUINHOS – RIO DE JANEIRO

TEL.: (65) 3624-1488

TEL.: (21) 2590-2073

paraíba

BECO DAS LETRAS COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

PREFÁCIO LIVROS

PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO, 83, LOJA 14

SHOPPING TAMBIÁ – RUA DEP. ODON BEZERRA, 184 – LOJAS 57-59

URCA – RIO DE JANEIRO

CENTRO – JOÃO PESSOA

TEL.: (21) 2543-3798

TEL.: (83) 3214-4121
BLOOKS LIVRARIA
SHOPPING EMPRESARIAL SENHOR DO BONFIM – PRAÇA JOÃO

PRAIA DE BOTAFOGO, 316, TÉRREO, LOJAS D E E

PESSOA, 63 – SALA 104

BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO

CENTRO – JOÃO PESSOA

TEL.: (21) 2559-8776

TEL.: (83) 3241-3698
CARGA NOBRE LIVROS (PUC)

paraná

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225

ARAMIS CHAIN – LIVRARIA DO CHAIN

GÁVEA – RIO DE JANEIRO

RUA GENERAL CARNEIRO, 441

TEL.: (21) 2259-0195

CENTRO – CURITIBA
TEL.: (41) 3264-3484

CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS
RUA DAS MARRECAS, 39, SL. 701

LIVRARIAS CURITIBA

CENTRO – RIO DE JANEIRO

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1742

TEL.: (21) 2262-8379

REBOUÇAS – CURITIBA
TEL.: (41) 3333-5047

COLETIVA LIVRARIA E EDITORA LTDA.
AV. AYRTON SENNA, 3000, LOJA 1009 A

A PÁGINA DE LIVROS LTDA.

BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO

RODOVIA BR-116, 14056

TEL.: (21) 2421-9633

TEL.: (41) 3213-5600
EDUFF

pernambuco

RUA MIGUEL DE FRIAS, 9

BERENSTEIN LIVRARIA

ICARAÍ – NITERÓI

RUA DA IMPERATRIZ, 17

TEL.: (21) 2629-5293

BOA VISTA – RECIFE
TEL.: (81) 3301-7803

ONDE E STAMOS
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ENSINO MODERNO

AV. RIO BRANCO, 44

TRAVESSA ALBERTO VICTOR, 8, LOJA 5

CENTRO – RIO DE JANEIRO

CENTRO – NITERÓI

TEL.: (21) 2519-9000

TEL.: (21) 2719-8796

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 97
BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO

FOLHA SECA LIVRARIA

TEL.: (21) 2537-3340

RUA DO OUVIDOR, 37
CENTRO – RIO DE JANEIRO

RUA SETE DE SETEMBRO, 54

TEL.: (21) 2507-7175

CENTRO – RIO DE JANEIRO
TEL.: (21) 3231-8015

ISKIN & ISKIN LTDA.

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 572

PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 48

IPANEMA – RIO DE JANEIRO

CENTRO – RIO DE JANEIRO

TEL.: (21) 3205-9002

TEL.: (21) 2220-8471
BARRASHOPPING – AV. DAS AMÉRICAS, 4666, LOJA 220
LEITURA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO

ESTRADA DO MONTEITO, 1200 LOJA 103D

TEL.: (21) 3205-9002

CAMPO GRANDE

LIVRARIA GUTEMBERG

TEL.: (21) 31555-0980

RUA CEL. MOREIRA CÉSAR, 211, LOJAS 101 E 102
ICARAÍ – NITERÓI

LEITURA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

TEL.: (21) 2714-1727

AV. EMBAIXADOR ABERLADO BUENO, 1300 – 2º ANDAR - LOJA 2010
JACAREPAGUÁ

LIVRARIA INTERCIÊNCIA

TEL.: (21) 3095-9249

AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 – 18 O ANDAR
CENTRO – RIO DE JANEIRO

LEITURA RIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

TEL.: (21) 2221-0993

AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126 LOJA 109/BL.10 PARTE
DEL CASTILHO

LIVRARIA SOLARIO

TEL.: (21) 2583-1689

RUA SETE DE SETEMBRO, 169
CENTRO – RIO DE JANEIRO

LIVRARIA ARGUMENTO

TEL.: (21) 2262-9347

AV. DAS AMÉRICAS, 7777, 3O PISO
BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO

LIVRARIA UNIVERSO PSI (UFRJ)

TEL.: (21) 2438-7644

AV. PASTEUR, 250, FDS.
PRAIA VERMELHA – RIO DE JANEIRO

RUA DIAS FERREIRA, 417

TEL.: (21) 2541-8791

LEBLON – RIO DE JANEIRO
MAJU BAZAR LTDA-EPP

TELS.: (21) 2239-5294

AV. MARECHAL FONTENELLE, 3545 LOJAS 111 E 129
LIVRARIA BOLÍVAR

JARDIM SULACAP

RUA BOLÍVAR, 42, LOJA A

TEL.: (21) 2391-0530

COPACABANA – RIO DE JANEIRO
TECHNICAL BOOKS LIVRARIA LTDA.

TEL.: (21) 3208-3600

RUA GONÇALVES DIAS, 89
LIVRARIA DA TRAVESSA

CENTRO – RIO DE JANEIRO

AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO, 290, LOJA 205 A

TEL.: (21) 2224-9177

LEBLON – RIO DE JANEIRO
QUARTET EDITORA & COMUNICAÇÃO LTDA.

TEL.: (21) 3138-9600

RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 524
MARACANÃ – RIO DE JANEIRO
TEL.: (21) 7898-3281

106 – 107

Catalogo2015.indb 106

C ATÁ L O G O F G V 2 0 1 5

29/07/15 11:42

LIVRARIA EDUFSC – UFSC

são paulo – interior
araraquara

CAMPUS UNIVERSITÁRIO

LIVRARIA MACHADO DE ASSIS

TRINDADE – FLORIANÓPOLIS

AV. BRASIL, 655

TEL.: (48) 3244-4281

JARDIM NOVA AMÉRICA

santa catarina

TEL.: (16) 3332-2464
LIVRARIA LIVROS & LIVROS LTDA.
RUA JERÔNIMO COELHO, 215

LIVRARIA NOBEL

CENTRO – FLORIANÓPOLIS

SHOPPING LUPO – RUA GONÇALVES DIAS, 543, LOJA 14

TEL.: (48) 3222-1244

CENTRO

são paulo

– capital

TEL.: (16) 3333-2700

ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

atibaia

AV. JOSÉ MARIA DE FARIA, 470

LIVRARIA NOBEL (UNIMEP)

LAPA DE BAIXO – SÃO PAULO

AV. PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1339 – VILA THAÍS

TEL.: (11) 2102-9800

TEL.: (11) 4402-2295

CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

barueri

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 928

LIVRARIA ALPHA

BELA VISTA – SÃO PAULO

SHOPPING TAMBORÉ – AV. PIRACEMA, 669, LOJA 87

TEL.: (11) 3289-0811

TAMBORÉ
TEL.: (11) 4195-3391

DISAL
RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 182

LIVRARIA NOBEL

BARRA FUNDA – SÃO PAULO

ALPHAVILLE UNIP – AV. YOJIRO TAKAOKA, 350

TELS.: (11) 3226-3100/3111

TEL.: (11) 4152-4028

LIVRARIA CULTURA

SUPERPEDIDOS COMERCIAL S.A.

AV. PAULISTA, 2073

RUA PREFEITO JOÃO VILLALOBO QUERO, 2253, GALPÃO 5

CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO

JARDIM ALVORADA

TEL.: (11) 3170-4033

TEL.: (11) 3237-8000

AV. CHEDID JAFET, 131, 2 O AND.

campinas

VILA OLÍMPIA – SÃO PAULO

LIVRARIA CULTURA

TEL.: (11) 3170-4058

SHOPPING CENTER IGUATEMI – AV. IGUATEMI, 777, LOJAS 04 E 05 –
PISO 1

BOURBON SHOPPING SÃO PAULO – RUA TURIASSU, 2100

VILA BRANDINA

PERDIZES – SÃO PAULO

TEL.: (19) 3751-4033

TEL.: (11) 3868-5100

catanduva
SHOPPING MARKET PLACE – AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 902

LIVRARIA SANTA RITA

VILA CORDEIRO – SÃO PAULO

RUA RECIFE, 576

TEL.: (11) 3474-4033

CENTRO
TEL.: (17) 3523-2254

SHOPPING VILLA LOBOS – AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 4777
ALTO DE PINHEIROS – SÃO PAULO

guarulhos

TEL.: (11) 3024-3599

LIVRARIA GUARULIVROS
RUA FELÍCIO MARCONDES, 151

RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA.

CENTRO

RUA MAJOR DIOGO, 657

TEL.: (11) 6408-4654

BELA VISTA – SÃO PAULO
TEL.: (11) 3117-4333

ROD. PRES. DUTRA, KM 397
TEL.: (11) 6425-0566

ONDE E STAMOS
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piracicaba
LIVRARIA NOBEL (UNIMEP)

LIVRARIAS FGV

ROD. DO AÇÚCAR, KM 156, 7000, SL. 17
TEL.: (19) 3454-4090

rio de janeiro

LIVRARIA NOBEL

LIVRARIA FGV

SHOPPING PIRACICABA – AV. LIMEIRA, 722, LOJA H

PRAIA DE BOTAFOGO, 190

AREIÃO

BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO

TEL.: (19) 3423-2033

TEL.: (21) 3799-5535/5536

presidente prudente

são paulo

LIVRARIA ACADÊMICA

LIVRARIA PREFEITO FARIA LIMA

RUA ALVINO GOMES TEIXEIRA, S/N

AV. NOVE DE JULHO, 2029

TEL.: (18) 3901-4012

BELA VISTA – SÃO PAULO
TELS.: (11) 3799-7875/7790

LIVRARIA NOBEL
PRUDENTE SHOPPING – AV. MANOEL GOULART, 2400,
LOJAS 121/122
TEL.: (18) 3221-4040

ribeirão preto
LIVRARIA NOBEL
SHOPPING SANTA ÚRSULA – RUA SÃO JOSÉ, 933, LOJA 30,
TÉRREO, SETOR CENTRAL
TEL.: (16) 3904-9499
PARA LER
RIBEIRÃO SHOPPING – AV. CEL. FERNANDO FERREIRA LEITE, 1540,
LOJAS 182/183,
SUBSETOR SUL 5
TEL.: (16) 2101-7900

são josé do rio preto
PLANALTO DISTRIBUIDORA E LIVRARIA
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 3180, LOJA 5
CENTRO
TEL.: (17) 3232-4533

sergipe
PAULO ESCARIZ LTDA
SHOPPING JARDINS – LOJAS 81/83
AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, 215
JARDINS – ARACAJU
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