SUGESTÕES DE LEITURA – BVU
Seguem abaixo, algumas sugestões de leitura disponíveis na Biblioteca Virtual
Universitária – BVU, que podem ser interessantes para você.
É importante que o leitor realize seu login na BVU antes de clicar no link de acesso ao
título. O login poderá ser realizado neste endereço: http://bvu.ifce.edu.br/login.php
Paleontologia - volume 1: conceitos e métodos
Desde o surgimento da vida na Terra, as adaptações, transformações e
inovações demonstradas pelos organismos, evidenciam-nos fenômenos e
uma temporalidade que em muito transcende a dimensão da existência
humana, marcada pelo surgimento e desaparecimento de continentes,
bem como catástrofes ecológicas que levaram à extinção incontáveis
espécies animais e vegetais. Esta edição do livro Paleontologia apresenta
os diversos grupos que existiram nos últimos 3,8 bilhões de anos, além
dos contextos geológico e paleobiológico em que se inseriam. Link de
acesso:
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49835

Hotelaria: planejamento e gestão
O livro Hotelaria: planejamento e gestão, apresenta uma moderna
abordagem das funções estratégicas e gerenciais da indústria hoteleira
no Brasil, dando especial enfoque às habilidades técnicas, humanas e
conceituais necessárias para o administrador que atua nesse setor.
Apoiando em uma didática que combina linguagem acadêmica com a
de mercado, o autor utiliza exemplos atuais para explicar como a
qualidade e o profissionalismo contribuem para o turismo sustentável
e traz uma análise macroambiental detalhada e suas interferências no
negócio hoteleiro. Link de acesso:
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/387

Psicologia do desenvolvimento.
A Psicologia do Desenvolvimento pode ser entendida como a área de
conhecimento que se interessa pelas mudanças constituídas ao longo
da vida humana e que busca explicar os fatores que as produzem.
Busca desvendar os caminhos traçados, as escolhas feitas, tudo
aquilo que edifica o indivíduo em cada momento de sua vida. Ou
seja, procura compreender como, por que e para que as pessoas
mudam. Debruçando-se sobre essa fascinante área, os autores
apresentam, neste livro, um panorama histórico e teórico sobre os
estudos do desenvolvimento humano e dedicam capítulos específicos
para a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Link de
acesso:
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6989

