
 

 

 

 

 

Ciências Exatas e da Terra 
 

 
 
 

A Física a serviço da sociedade 

A Física em São Carlos: primeiras décadas 

A Metodologia AMMI: com aplicação ao melhoramento genético Análise de regressão: uma 
introdução à econometria 

Análise estatística de relações lineares e não lineares 

Aprendendo a decidir com a pesquisa operacional: modelos e métodos de apoio à decisão 

Aprendendo ciência e sobre sua natureza: abordagens históricas e filosóficas 

AutoCAD 2016 para iniciantes : comandos básicos e exercícios de referência 

Cadernos de experimentos e curiosidades da química na Casa da Descoberta 

 Cálculo 1: derivada e integral em uma variável 

Cálculo Diferencial em R 

Cálculo numérico computacional 

Criatividade em matemática : conceitos, metodologias e avaliação Curso de pré -cálculo 

Egressos do IFSC/USP que atuam fora da academia 

 Elementos de cálculo diferencial e integral 

Eletropolimerização e caracterização de polianilina com incorporação de nanopartículas de TiO2 a 
diferentes pHs 

Ensino de Ciência e Matemática: do mundo das ideias à sala de aula Equações diferenciais 
ordinárias e séries de potências 

Estrutura de dados lineares básicas - Abordagem prática, com implementações em C e Java. 

Feiras de matemática: Percursos, Reflexões e Compromisso Social 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/39/34/152-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/83/70/344-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/50/43/199-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/73/64/310-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/73/64/310-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/74/65/314-1
http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/e-book_aprendendo_a_decidir_2015_0.pdf
http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/e-book_aprendendo_a_decidir_2015_0.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/84/72/349-1
http://bit.ly/AutoCAD2016-para-iniciantes
http://bit.ly/Casa-da-Descoberta
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/7/7/38-1
http://www2.ufac.br/editora/livros/calculo-diferencial-em-r.pdf/%40%40download/file/Calculo%20Diferencial%20em%20R.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/196139/E-book%20Calculo%20numerico%20computacional%2001abr2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/36/23/131-1
http://ufrr.br/editora/index.php/editais?download=440
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/41/36/162-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/49/34/114-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/147/117/384-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/147/117/384-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/147/117/384-1
https://editora.ifg.edu.br/editoraifg/catalog/view/7/6/25-2
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/37/24/134-1
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/37/24/134-1
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/8
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/8
https://editora.ifc.edu.br/2017/12/21/feiras-de-matematica-percursos-reflexoes-e-compromisso-social/


 

Física em casa 

Física Moderna para Ensino Médio 

Formação de conceitos matemáticos: propostas de ensino aos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental 

Fundamentos de estratigrafia moderna* 

 Geofilosofia e geopolítica em mil platôs 

História da matemática: e-book – como surgiram alguns conceitos matemáticos? 

Histórias nas paisagens do saber das Ciências e Matemática: o entrecruzar das experiências do 
OBEDUC aos Novos Talentos 

Implantação de melhoria de processos de software com CMMI-DEV nível 2 

Interfaces em Química : uma produção do Grupo de Pesquisa em Química da Universidade do 
Estado do Pará 

Introdução à Análise Real: Teoremas e Algumas Aplicações 

Introdução à robótica educacional com Arduíno : hands on! iniciante Introdução elementar às 
técnicas do cálculo diferencial e integral  

JavaScript para construção de páginas web 

Jogos matemáticos na educação básica: a magia de ensinar e aprender  

LEIS DA NATUREZA: uma abordagem filosófica 

Manual didático para o uso dos materiais do laboratório de matemática do Programa Brasil 
Profissionalizado 

MEIO AMBIENTE EM FOCO: Ensaios e pesquisas em Gestão Ambiental 

Natural products and drug discovery: from pharmacochemistry to pharmacological approaches 
(disponível temporariamente) 

Navegue por belas paisagens do Cálculo : volume III 

O cálculo e a matemática superior: algumas aplicações – 1ª Edição 

 Óptica moderna: fundamentos e aplicações 

Os minerais: elementos da geodiversidade* 

Programação para leigos com RASPBERRY PI 

Química em tom:: paródias musicais como ferramenta para o ensino de química 

REDE RIZOMA: MOVIMENTO DE EXTENSÃO NO IFPB 

Redução do consumo de energia em codificadores de vídeo digitais: algoritmos e arquiteturas para 
a compressão de quadros de referência 

Roteiro de aulas práticas da disciplina de Análise de Alimentos 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/100/83/413-1
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/88
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/formacao-de-conceitos-matematicos-propostas-de-ensino-aos-anos-iniciais-e-finais-do-ensino-fundamental
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/formacao-de-conceitos-matematicos-propostas-de-ensino-aos-anos-iniciais-e-finais-do-ensino-fundamental
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/formacao-de-conceitos-matematicos-propostas-de-ensino-aos-anos-iniciais-e-finais-do-ensino-fundamental
https://www.eduerj.com/eng/?product=fundamentos-de-estratigrafia-moderna
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/1414/1/Geofilosofia%20e%20geopol%C3%ADtica%20em%20Mil%20Platos.pdf
https://editora.ifc.edu.br/2018/11/30/historia-da-matematica-e-book-como-surgiram-alguns-conceitos-matematicos/
https://editora.ifc.edu.br/2018/11/30/historia-da-matematica-e-book-como-surgiram-alguns-conceitos-matematicos/
http://www.unemat.br/reitoria/editora/downloads/eletronico/livro_historias_nas_paisagens_do_saber_das_ciencias_e_matematica_E-BOOK_3.pdf
http://www.unemat.br/reitoria/editora/downloads/eletronico/livro_historias_nas_paisagens_do_saber_das_ciencias_e_matematica_E-BOOK_3.pdf
http://www.unemat.br/reitoria/editora/downloads/eletronico/livro_historias_nas_paisagens_do_saber_das_ciencias_e_matematica_E-BOOK_3.pdf
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/7
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/INTERFACES-EM-QUIMICA.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/INTERFACES-EM-QUIMICA.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/INTERFACES-EM-QUIMICA.pdf
https://editora.ifc.edu.br/2018/12/14/introducao-a-analise-real-teoremas-e-algumas-aplicacoes/
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/483/434/1682-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/221/201/929-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/221/201/929-1
http://bit.ly/Javascript-para-construcao-de-paginas-web
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/jogos-matematicos-na-educacao-basica-a-magia-de-ensinar-e-aprender
https://www2.unifap.br/editora/files/2019/12/leis-da-natureza-2.pdf
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/manual-didatico-para-o-uso-dos-materiais-do-laboratorio-de-matematica-do-programa-brasil-profissionalizado
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/manual-didatico-para-o-uso-dos-materiais-do-laboratorio-de-matematica-do-programa-brasil-profissionalizado
http://campomourao.unespar.edu.br/editora/obras-digitais/manual-didatico-para-o-uso-dos-materiais-do-laboratorio-de-matematica-do-programa-brasil-profissionalizado
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/225
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/591
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/591
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/591
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/41/31/158-1
https://editora.ifc.edu.br/2017/03/20/o-calculo-e-a-matematica-superior-algumas-aplicacoes-1a-edicao/
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/96/80/396-1
https://portal-archipelagus.azurewebsites.net/farol/eduepg/ebook/os-minerais-elementos-da-geodiversidade/41900/
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/85
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/233
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/233
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/82
https://doi.org/10.15210/3798
https://doi.org/10.15210/3798
https://doi.org/10.15210/3798
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/230/110/387-1


 

Sensor colorimétrico, impresso e indicativo de altas intensidades de radiação solar à base de 
polímeros luminescentes 

Sertão Tecnológico: VIII Semana de Ciência e Tecnologia, I Semana de Inclusão 

Soluções detalhadas para 20 problemas da Olimpíada Internacional de Matemática 

Structure formation in an expanding universe 

Tecnologia e Rede de Computadores – 3º edição 

Tecnologias e Redes de Computadores – 5º edição 

Tensões em rede : os limites e possibilidades da cidadania na internet Vamos ao laboratório? 
experiências de química para o ensino médio 

Vivências e Experiências na Formação Inicial de Matemática 

 

* Necessário realizar cadastro para acessar 

 

 

https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/161/128/423-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/161/128/423-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/161/128/423-1
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/110
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/110
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/480/431/1673-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/480/431/1673-1
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1161
https://editora.ifc.edu.br/2017/12/18/tecnologia-e-rede-de-computadores-3o-edicao/
http://editora.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/33/2019/10/Tecnologia-e-Redes-de-Computadores-5-ed-2019.pdf
http://editora.metodista.br/livros-gratis/tensoes-em-rede/at_download/file
http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/e-book_vamos_ao_laboratorio_2016_0.pdf
http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/e-book_vamos_ao_laboratorio_2016_0.pdf
https://editora.ifc.edu.br/2019/11/05/vivencias-e-experiencias-na-formacao-inicial-de-matematica/

