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Título: Manual de telerreabilitação cardiovascular 
 
Autores: Francis Lopes Pacagnelli (organizadora) e outros 
Editora: on-line 
ISBN: 978-65-00-26070-0 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas: 113 
Formato do Livro: Digital 
Link:  
Número da edição: 1ª 
Sinopse: A telerreabilitação cardiovascular vem sendo aplicada como uma modalidade inovadora que pode 
ser indicada em diferentes situações e apresenta diversos facilitadores quando comparado ao modo 
presencial. O contexto da pandemia da COVID-19 demandou uma profunda reflexão sobre a atuação do 
fisioterapeuta. Assim, a telerreabilitação veio de encontro com as necessidades específicas dos tempos de 
pandemia, e podem ser aplicados em diferentes contextos em que o paciente não pode receber 
atendimento presencial. A telerreabilitação permite o atendimento que utiliza informações e tecnologias 
de comunicação em que os fisioterapeutas e pacientes não estão no mesmo ambiente, mas, se comunicam 
em tempo real ou permitem o envio de dados por meio de texto, áudio, vídeos utilizando para o processo 
preventivo ou reabilitativo. Todos os temas abordados foram selecionados com o objetivo de atender as 
necessidades vigentes para um atendimento direcionado e de qualidade aos pacientes, servindo como um 
norteador aos acadêmicos e profissionais da área. A participação de acadêmicos da fisioterapia, 
mestrandos e docentes de diferentes instituições nacionais e internacionais compõe a experiência 
vivenciada e desenvolvida com base em evidências científicas.    
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Título: Boletim de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agronomia - 
Unoeste 

 

Autores/Editores: André Ricardo Zeist, Fábio Rafael Echer e Alexandrius de Moraes Barbosa  

 
Editora: on-line 
ISSN: 2763-7522 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas: 91 
Formato do Livro: Digital 
Link: https://sites.unoeste.br/boletimppga/index.php/2021/09/29/vol-022021/  
Volume: 2 
 
Sinopse: O Boletim de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Unoeste traz 
em seu volume atual 17 resumos de pesquisas científicas realizadas por professores e alunos 
vinculados aos cursos de mestrado e doutorado e ao curso de graduação em Agronomia. Estudos 
com culturas agrícolas como batata-doce, soja, algodão, amendoim, pastagens, cana-de-açúcar, 
além de plantas ornamentais (orquídeas) e medicinais (maracujazeiro) são apresentados.   
  
 
 
 
 
 
 

https://sites.unoeste.br/boletimppga/index.php/2021/09/29/vol-022021/
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Título: Da pergunta ao aprendizado em Medicina Legal 

 

Autores/Editores: Rita de Cássia Bomfim Leitão Higa (organizadora) e outros  

 
Editora: Unoeste 
ISBN: 978-65-88185-02-5 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas: 232 
Formato do Livro: Digital 
Link: https://www.simulabvirtual.com/MLegal/mobile/index.html   
Número da edição: 1 
 
Sinopse: Os encontros da LAMELT Liga Acadêmica de Medicina Legal e Toxicologia Forense da 
Faculdade de Medicina da Unoeste são momentos de reflexão e aprendizado da Medicina Legal. 
Dessa maneira, muitas atividades são desenhadas a fim de propagar o ensino, a pesquisa e a 
extensão nesta área. 
Em um desses eventos, no final de 2019, a ideia de construir um livro baseado em perguntas foi 
aclamada pelos participantes. O processo de construção do livro foi organizado em etapas. 
No entanto, esperamos que seja uma fonte de informações relevantes para os estudos de 
estudantes e profissionais que pretendam prestar concursos e procurem uma revisão sumarizada. 
  

https://www.simulabvirtual.com/MLegal/mobile/index.html
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Título: Gestão de pessoas: um olhar entre a teoria e as práticas vivenciadas nas 
organizações 
 
Autores/Editores: Valdecir Cahoni Rodrigues (organizadora) e outros  
 
Editora: Unoeste 
ISBN: 978-65-00-24663-6 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas:   
Formato do Livro: Digital 
Link: https://www.amazon.com.br/Gest%C3%A3o-pessoas-pr%C3%A1ticas-vivenciadas-
organiza%C3%A7%C3%B5es-ebook/dp/B097F3D1XV   
Número da edição: 1 
Sinopse: É nítido que há um deslocamento entre o conhecimento proposto nos livros didáticos/artigos 
científicos de gestão e às práticas adotadas pelas organizações. Na área de “Gestão de Pessoas” isso não se 
faz diferente. Geralmente, nós pesquisadores recorremos a literatura para explicar um fenômeno e com 
base em fatores científicos elaboramos propostas de intervenção que possam resultar no desenvolvimento 
das organizações e do ambiente as quais elas estão inseridas. No entanto, há uma dificuldade em traduzir o 
discurso proposto nos estudos científicos em práticas que efetivamente contribuam com o 
desenvolvimento das organizações e do ambiente que a cerca. Na busca de encontrar sinergia entre os 
aspectos filosóficos e epistemológicos da ciência da Administração e das práticas organizacionais, os 
autores se debruçaram sobre um conjunto de artigos científicos na área de Gestão de Pessoas para 
identificar o que se tem estudado sobre a temática, aglutinando nessa fantástica uma síntese de diversos 
estudos sobre “Gestão de Pessoas”. O livro está dividido em seis excelentes capítulos, que abordam de 
forma sistêmica a temática, trazendo uma visão holística que transcorre desde o recrutamento e seleção de 
pessoas, qualidade de vida nas organizações, cultura organizacional, benefícios ofertados pelas empresas, 
além de discussão sobre raça e gênero. O leitor poderá ler cada capítulo na ordem que desejar. Mas fica 
aqui uma sugestão, leia e guarde essa obra para diversas consultas, pois se trata mais de que um simples 
livro, mas sim de um conjunto de conhecimentos sobre “Gestão de Pessoas”. 
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Título: Advances in coralsnake biology: with na emphasis on South America 

 

Autores/Editores: Nelson Jorge da Silva, Louis W. Porras, Steven D. Aird, Ana Lúcia da Costa 
Prudente. 

Professor Rafael Stuani Floriano (capítulo 17). 
 
Editora: PUC Goiás / Eagle Mountain Publishing, LC. 
ISBN: 97809720154-2 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas:   
Formato do Livro: Impresso 
Link:  
Número da edição: 1 
 
Sinopse: O livro foi escrito por renomados pesquisadores do Brasil e do Exterior que atuam em 
diversas linhas de pesquisa com cobras corais. Trata-se da obra mais completa já existente sobre 
biologia, venenos e envenenamentos sobre este grupo de serpentes, com participação do docente 
Dr. Rafael Stuani Floriano do Programa de Mestrado em Saúde da UNOESTE. 
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Título: Organização Acadêmica e Pessoal - Conquiste o tempo necessário para 
executar todas as suas atividades 

 

Autores/Editores: Carolina dos Santos Santinoni 

 
Editora: Editora CRV 
ISBN: 978-65-251-0194-1 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas: 60  
Formato do Livro: Impresso 
Link: https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35687-organizacao-academica-e-
pessoal-brconquiste-o-tempo-necessario-para-executar-todas-as-suas-atividades  
Número da edição: 1 
 
Sinopse: Este livro traz a organização como ferramenta para um melhor desempenho na vida 
acadêmica, sugerindo métodos para melhor aproveitamento do tempo e da energia necessários 
para o desenvolvimento de atividades da vida profissional e pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35687-organizacao-academica-e-pessoal-brconquiste-o-tempo-necessario-para-executar-todas-as-suas-atividades
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35687-organizacao-academica-e-pessoal-brconquiste-o-tempo-necessario-para-executar-todas-as-suas-atividades
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Título: Raízes Prudentinas 1 

 

Autores/Editores: Benjamin Resende 

 
Editora: Edição do Autor 
ISBN:  
Ano de edição: 2021 
Número de páginas:   
Formato do Livro: Impresso 
Link:  
Número da edição:  
 
Sinopse: O livro é uma coleção de crônicas, que tecem comentários a respeito dos primeiros anos 
da cidade de Presidente Prudente. Inicia-se o livro com os hinos Nacional Brasileiro e o de 
Presidente Prudente. Percorre a história com o nome do patrono, Prudente José de Moraes 
Barros, primeiro presidente civil da República. Descreve o início da vila e a simbologia das praças 
Nove de Julho e Mons. Sarrion. 
Percorre as avenidas do primeiro mapa da cidade, o Quadrilátero Cel. Goulart, com as avenidas 
Brasil, Washington Luís, Cel. José Soares Marcondes e Manoel Goulart.  E as ruas que compões o 
quadrilátero. Volta-se, então, para a ferrovia, Estrada de Ferro Sorocabana, alicerce do transporte 
e as primeiras construções, como a Santa Casa, a Igreja Matriz e os Colégios. 
A seguir, narra as histórias dos cinemas, footing, Ambassador bares e casas comerciais. 
Faz um retrospecto de nomes de pessoas que contribuíram para o progresso da cidade e de quase 
tudo que aconteceu nos primeiros cinquenta anos de Presidente Prudente. Enfim, um passeio pelo 
passado. 
  



8 
 

 
   
 

Título: Metodologias Para Aprendizagem Ativa em Tempos de Educação Digital: 
Formação, Pesquisa e Intervenção 

 

Autores/Editores: Adriana Aparecida de Lima Terçariol, Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji, Raquel 
Rosan Christino Gitahy (Editoras) e outros 

 
Editora: Paco Editorial 
ISBN: 978-65-5840-295-4 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas: 248  
Formato do Livro: Digital 
Link: https://www.amazon.com.br/Metodologias-Aprendizagem-Tempos-
Educa%C3%A7%C3%A3o-Digital/dp/6558402696  
Número da edição: 1 
 
Sinopse: Esta obra é resultado de pesquisas e estudos experimentais e bibliográficos, 
considerando a formação de professores-pesquisadores. Os estudos apresentados, buscam 
abordar e analisar metodologias diversas que contemplem cada segmento de ensino. Sem 
esquecer do advento da educação digital que acompanhamos na sociedade atual, as autoras 
buscam apresentar os desafios encontrados pelos docentes, nesse âmbito, assim como pesquisas 
e estudos relevantes sobre a tecnologia e o ensino digital. 
  

https://www.amazon.com.br/Metodologias-Aprendizagem-Tempos-Educa%C3%A7%C3%A3o-Digital/dp/6558402696
https://www.amazon.com.br/Metodologias-Aprendizagem-Tempos-Educa%C3%A7%C3%A3o-Digital/dp/6558402696
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Título: Panoramas do século XXI: questões jurídico-sociais, indígenas e trabalhistas 

 

Autores/Editores: Ademilson Batista Paes, Carlos Eduardo França e Léia Comar Riva 
(Organizadores) 

Raquel Rosan Christino Gitahy: autora do capítulo Instituições de Ensino Superior (IES) na 
Disseminação da Educação para os Direitos Humanos 

Editora: Pedro e João Editores 
ISBN: 978-65-5869-473-1 
Ano de edição: 2021 
Número de páginas:  184 
Formato do Livro: Digital 
Link: https://pedroejoaoeditores.com.br/site/panoramas-do-seculo-xxi-questoes-juridico-sociais-
indigenas-e-trabalhistas/  
Número da edição: 1 
 
Sinopse: O livro que segue é a expressão mais importante da missão que pesquisadores e 
pesquisadoras têm enfrentado atualmente. Missão de produzir e divulgar conhecimentos, de uma 
forma geral, e, nesse caso especificamente, de trazer à tona uma discussão tão relevante como é a 
análise de questões jurídico-sociais, indígenas e trabalhistas no Brasil. Tarefa complexa, que 
perpassa questões históricas, antropológicas 
 

https://pedroejoaoeditores.com.br/site/panoramas-do-seculo-xxi-questoes-juridico-sociais-indigenas-e-trabalhistas/
https://pedroejoaoeditores.com.br/site/panoramas-do-seculo-xxi-questoes-juridico-sociais-indigenas-e-trabalhistas/

