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A Rede de Bibliotecas do IFMG está
disponibilizando o conteúdo da

BIBLIOTECA DIGITAL CENGAGE a toda
comunidade acadêmica.

 
O acervo de e-books conta

atualmente com mais de 1.100 obras,
nacionais e importadas, em diversas

áreas do conhecimento.
 

Acesse todo o conteúdo de forma
gratuita, disponível até 30 de Junho

de 2020.
 

Para acessar o conteúdo, entre em
contato pelo e-mail:

bibliotecas@ifmg.edu.br, para
solicitar a senha de acesso
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Atendimento de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais 

Autor(a): Gilza Helena Madureira 

Descrição: Este livro é destinado a todos 

os professores que buscam aperfeiçoar seu 

conhecimento em modalidades de 

atendimento, abordagens sobre 

características, métodos, técnicas e 

recursos para o trabalho com o portador de 

necessidades educativas especiais. Áreas 

de abrangência da obra: surdez, 

deficiências visual, mental, física, 

condutas típicas, altas 

habilidades/superdotação

 

Algoritmos e Lógica de Programação 

Autora: Marco A. Furlan de Souza 

Descrição: Com linguagem simples e 

didática – sem, no entanto, fugir da 

complexidade do assunto –, o livro 

procura tornar prática a lógica de 

programação, além de mostrar aos 

estudantes um caminho mais adequado na 

construção dos algoritmos. O 

desenvolvimento do raciocínio lógico e da 

abstração de procedimentos e dados são as 

maiores dificuldades para os estudantes 

dos cursos introdutórios. Nesse sentido, os 

autores resolvem os problemas propostos 

passo a passo, apresentando todos os 

conceitos envolvidos por meio de 

fluxogramas e em conjunto com 

pseudocódigos. 
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Anatomia Funcional dos 

Vertebrados: Uma Perspectiva 

Evolutiva 

Autor(a): Karel F. Liem 

Descrição: O objetivo e a abordagem 

básica deste livro pretendem ajudar os 

estudantes a compreenderem a forma e a 

função dos vertebrados, bem como seu 

modo de vida durante os 500 milhões de 

anos de evolução. A anatomia comparada 

clássica enfatiza as mudanças 

morfológicas, porém, as estruturas 

desempenham funções que devem ser 

integradas às funções de outras partes do 

corpo, ao estilo de vida do animal e ao 

meio no qual este vive. 

 

Administração Estratégica 

Autora: R. Duane Ireland 

Descrição: Leitura complementar para as 

disciplinas administração estratégica, 

planejamento estratégico e estratégia 

empresarial entre outras, em programas de 

mestrado acadêmico e profissional e em 

disciplinas relacionadas a negócios 

internacionais, fusões e aquisições, 

alianças estratégicas, estrutura 

organizacional, globalização, liderança e 

governança corporativa. 
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Álgebra Linear: Uma Introdução 

Moderna 

Autor(a): David Poole 

Descrição: Álgebra linear: uma 

introdução moderna foi escrito com o 

objetivo de mostrar aos estudantes que 

álgebra linear é um assunto estimulante e 

de enorme utilidade. O livro foi 

estruturado de forma bastante flexível, 

para que possa ser usado em diferentes 

cursos, com diversos enfoques. Escrito de 

forma clara, direta e objetiva, aborda 

temas como vetores, matrizes, autovalores 

e autovetores, ortogonalidade, espaços 

vetoriais e distância e aproximação. 

 

ADM: Princípios de Administração 

Autora: Chuck Williams 

Descrição: Dividido em cinco partes 

(Introdução à gestão, Planejamento, 

Organização, Liderança e Controle), o 

livro aborda: Gestão, História da gestão, 

Ambientes e culturas organizacionais, 

Ética e responsabilidade social, 

Planejamento e tomada de decisão, 

Estratégia organizacional, Inovação e 

mudança, Gestão global, Projetando 

organizações adaptáveis, Gestão de 

equipes, Gerenciando sistemas de recursos 

humanos, Gerenciando indivíduos e uma 

força de trabalho com diversidades, 

Motivação, Liderança, Gerenciamento da 

comunicação, Controle, Gestão da 

informação e Gerenciamento de serviços e 

operações de produção.Todos os assuntos 

tratados são fartamente ilustrados com 

exemplos que descrevem situações reais e 

facilitam o entendimento do conceito 

exposto. 

 

 



1. Cubra sua boca e nariz. Verifique se não há
aberturas entre seu rosto e a máscara.
 
2. Evite tocar a máscara. Se fizer isso, lave suas
mãos com água e sabão ou álcool em gel.
 
3. Troque de máscara sempre que estiver úmida.
Não reutilize máscaras descartáveis.

Durante o uso da máscara:

1. Remova a máscara por trás usando as
cordas. Não toque a frente da máscara.

 
2. Descarte a máscara imediatamente

em uma lixeira fechada.
 

3. Lave suas mãos com água e sabão ou
álcool em gel.

Para descartar a máscara:

Antes de colocar uma máscara:

Lave suas mãos com água e sabão
ou álcool em gel.

Como usar
uma máscara
Fonte: Organização Mundial da Saúde

#StopTheSpread


