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Ilumine, fotografe,
retoque

Packaging prototypes 3 :
thinking green

Simple printmaking

Resumo: Aprenda os esquemas de iluminação
utilizados pelos profissionais. Você poderá aprender layouts passo a passo
para criar iluminações. A
obra traz vistas laterais,
sobre o ombro do fotógrafo e por trás da cena, para
que o leitor possa acertar
a iluminação com precisão. Detalhes de como
extrair o máximo de uma
luz

Resumo: A primeira parte
deste livro apresenta um
breve resumo sobre os
processos de reciclagem
do alumínio, metal, vidro,
plástico e papel. A segunda parte, apresenta 56
exemplos de embalagens
verdes produzidas atualmente no mundo e que reduzem o impacto ambiental.

Resumo: O autor Gwen
Diehn apresenta os procesos de impressão mais familiar até os mais aventureiros. Ele descreve os processos de impressão de
papel de embrulho, de capas de livros, de agendas,
de cartazes e em roupas
(T-shirt).

Autor: KELBY, S.
Editora: Alta Books
Ano: 2013

Autores: DENISON, E.;
REN,G.
Editora: RotoVision Book

Autor: DIEHN, G.
Editora: Lark Books
Ano: 2000
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A ladeira da saudades

Resumo: Dois jovens que
se amam acima de tudo,
até do preconceito. O despertar de um amor verdadeiro no coração de uma
adolescente que revive,
no século 20, em Ouro
Preto, um amor atormentado do Brasil do século
18. Um amor puro, de entrega, que vence a barreira do preconceito racial.

Autor: JOSÉ, G.
Editora: Moderna
Ano: 2012

Por um simples pedaço
de cerâmica

Resumo: História de um
menino que sente fascinação pelo milagre do ofício
de um ceramista e sonha
fazer seu próprio jarro algum dia. Tal sonho o conduz por caminhos inesperados, com perigos e recompensas inimagináveis. Esta
história sobre um espírito
criativo à procura de realização é ambientada na Coreia
durante o século XII, onde o
curso do destino da humanidade podia ser determinado
por um simples pedaço de
cerâmica.
Autor: PARK, L.S.
Editora: WMF Martins Fontes
Ano: 2011

Quadrinhos

Resumo: Narrando as
últimas cinco décadas
dos quadrinhos em todo o
mundo - com aproximadamente 300 ilustrações retiradas de revistas em
quadrinhos, comics, mangás, bandes dessinées,
fumetti e historietas. Este
relato pioneiro integra a
história dos quadrinhos
na Europa, na Ásia e nas
Américas desde 1968, em
narrativa abrangente e de
perspectiva global.
Autores: MAZUR, D.;
DANNER, A.
Editora: WMF Martins
Fontes
Ano: 2014
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Maze Runner:
correr ou morrer

Livro: uma história viva

Designing sustainable
packaging

Resumo: Apresenta a
evolução e a influência
dos livros em todo o mundo, desde as tabuletas
cuneiformes dos sumérios, até a emergência da
revolução moderna da informação. Entre as imagens, o leitor encontrará
códices maias, papiros
egípcios, iluminuras de
manuscritos medievais,
clichês das primeiras impressões de Gutenberg e
muito mais.

Resumo: Este livro é sobre a criação de protótipos
de embalagens que refletem os princípios sustentáveis e ecologicamente corretos. Ele desafia a próxima geração de designers
gráficos para re-visionar o
design de embalagem como uma prática ambientalmente menos destrutiva do
que é atualmente, e examina uma série de técnicas e
metodologias para a criação de projetos de embalagens inovadoras e sustentáveis.

Resumo: Ao acordar
dentro de um escuro elevador em movimento, a
única coisa que Thomas
consegue lembrar é de
seu nome. Sua memória
está completamente apagada. Mas ele não está
sozinho. Quando a caixa
metálica chega a seu destino e as portas se abrem,
Thomas se vê rodeado
por garotos que o acolhem e o apresenta a
“Clareira”, um espaço
aberto cercado por muros
gigantescos. A cada trinta
dias um novo garoto é entregue pelo elevador. Porém, um fato altera de forma radical a rotina do lugar.

Autor: LYONS, M.
Editora: SENAC
Ano: 2011

Autor: BOYLSTON, S.
Editora: Laurence King
Ano: 2009

Autor: DASHNER, J.
Editora: Vergara & Riba
Ano: 2013
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A 21st-century guide to
the letterpress business

Resumo: Este livro oferece uma visão ampla do
negócio impressão tipografia contemporânea,
desde os aspectos práticos de impressão. A primeira parte deste livro trata dos aspectos práticos
da aquisição, restauração,
manutenção e operação
de uma impressora tipografia. A segunda parte, é
projetada para aqueles
que já têm alguma experiência em impressão e está considerando em abrir
um negócio próprio.

Autor: BROWN, M
Editora: Letterary Press
Ano: 2010

Uma ética para o novo
milênio

A última carta de amor

Resumo: Uma revolução
se faz necessária, mas não
uma revolução política, ou
econômica, ou mesmo tecnológica. O que se propõe é
uma revolução espiritual.
Não importa muito se uma
pessoa tem ou não uma
crença religiosa. Muito mais
importante é que seja uma
boa pessoa. Neste livro, o
Dalai Lama tenta mostrar o
que quer dizer com a expressão 'conduta ética positiva'.

Resumo: Ao acordar em
um hospital após um acidente de carro, Jennifer
Stirling não consegue se
lembrar de nada. Novamente em casa, com o
marido, ela tenta sem sucesso recuperar a memória de sua antiga vida. Por
mais que todos à sua volta pareçam atenciosos e
amáveis, Jennifer sente
que alguma coisa está
faltando. É então que ela
descobre uma série de
cartas de amor escondidas, endereçadas a ela e
assinadas apenas por 'B',
e percebe que não só estava vivendo um romance
fora do casamento como
também parecia disposta
a arriscar tudo para ficar
com seu amante.

Autor: DALAI LAMA
Editora: Sextante
Ano: 2000

Autor: MOYES, J.
Editora: Intrínseca
Ano: 2012
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Adeus, China

Papel

Resumo: Li Cunxin
(1961) teve de viver uma
dura vida em sua casa,
pois era muito pobre e
não tinha quase nada que
comer e também na
Academia de Dança de
Pequim, treinou muito
para que ser tornasse um
grande bailarino. Um dia,
na escola, estava
prestando atenção mais
nos pássaros do que na
aula, quando viu entrar
um dos guardas de Mao
em sua sala de aula,
estavam selecionando
alunos com talento para
ingressar na Academia de
Dança de Pequim.

Resumo: Os processos
industriais da produção de
papel atingiram alto nível
de automação nos últimos
anos. Como consequência, o setor passou a demandar profissionais altamente qualificados e em
constante atualização.
Acompanhando essa tendência, o SENAI-SP vem
aperfeiçoando ao longo
do tempo seus cursos na
área de Celulose e Papel.
Este livro é fundamentado
na experiência dos docentes nesses cursos, tratando especificamente dos
processos industriais da
produção de papel e dos
ensaios tecnológicos.

Autor: LI CUNXIN
Editora: Fundamento
Ano: 2010

Organizadora: CHERUBIN, M. J.
Editora: SENAI-SP Editora
Ano: 2014

A estratégia em ação

Resumo: Os autores
mostram como altos executivos de diversos setores estão utilizando o Balanced Scorecard para
orientar o desempenho
atual e focalizar o desempenho futuro. Eles ilustram a utilização de medidas em quatro categorias
- desempenho financeiro,
conhecimento do cliente,
processos internos, e
aprendizado e crescimento - para alinhar iniciativas
individuais, organizacionais e interdepartamentais.

Autores: KAPLAN, R.;
NORTON, D. P.
Editora: Elsevier
Ano: 2010
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Ensino de ciências

Iron Man: minha jornada
com o Black Sabbath

Resumo: Ensino de ciências enfoca a prática de
ensinar essa disciplina no
ensino fundamental. Os
exemplos e os estudos de
caso são atuais e criados
para auxiliar os professores a tornar o estudo de
ciências ativo e criativo.

Resumo: Uma autobiografia contando desde a
infância na Inglaterra, a
formação do Black Sabbath, as turnês insanas,
os casamentos, as bebidas, as drogas, as brigas,
a criação das músicas e
outras histórias.

Resumo: O lugar é Ítaca,
no Vale de San Joaquin,
Califórnia. A época, a da
Segunda Guerra Mundial,
a família, os Macauleys mãe, irmã, três irmãos cujas lutas e sonhos refletem os da segunda geração de imigrantes armênios. Em particular, Homero, 14 anos, decidido a
se tornar o mais rápido
mensageiro de telégrafo
do Oeste, e que se descobre preso entre a realidade e a ilusão, enquanto a
entrega de suas mensagens de morte, amor e
dinheiro, em tempo de
guerra, o põe cara a cara
com a emoção humana
sob seus aspectos mais
sombrios.

Autor: IOMMI. T.
Editora: Planeta
Ano: 2013

Autor: SAROYAN, W.
Editora: Paz e Terra
Ano: 2002

Autores: WARD, H.; et al.
Editora: Artmed
Ano: 2010

A comédia humana
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Romance com pessoas

Bruce Dickinson

Fantasmas do século XX

Resumo: As personagens dos romances de
Machado de Assis têm
uma profunda dimensão
moral, que não se encontra ainda na ficção de
Alencar, nem tampouco
nos romances naturalistas
do fim do século XIX e início do XX. A motivação
para a ação reside fora
das pessoas em si mesmas, ao passo que nos
romances machadianos
ela está dentro dos indivíduos, em sua interioridade. Escrito com clareza,
mas sem abdicar da sofisticação e da elegância.

Resumo: Bruce Dickinson
é o vocalista do Iron Maiden, uma das mais importantes bandas de heavy
metal de todos os tempos.
Fora da banda, entretanto, o cantor também teve
uma trajetória marcante.
Antes de juntar-se ao grupo, fez parte do 'Samson',
e no período em que esteve afastado da banda que
o consagrou, construiu
para uma bem-sucedida
carreira solo.

Resumo: Considerado o
novo mestre do horror,
Joe Hill apresenta 17 contos que passeiam por todas as vertentes da literatura de terror: do sobrenatural ao suspense, do thriller à fantasia. Com um
texto ágil, ácido, repleto
de referências culturais,
este livro tem o poder de
suscitar sentimentos
opostos, fazendo com que
o leitor fique ao mesmo
tempo aterrorizado com o
rumo da história e empolgado com o ritmo da narrativa.

Autor: PASSOS, J. L.
Editora: Alfaguara
Ano: 2014

Autor: SHOOMAN, J.
Editora: Gutenberrg
Ano: 2014

Autor: HILL, J.
Editora: Sextante
Ano: 2008
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DVD
História temática:
diversidade cultural e
conflitos
Resumo: A coleção História temática propõe a
você uma investigação
sobre a experiência humana em diferentes tempos e espaços. O leitor vai
ler sobre muitas coisas
sobre o mundo que o cerca, sua família, o local onde vive além de outros
povos e culturas. Dessa
forma, cria-se a possibilidade de compreender melhor a pluralidade de experiências humanas e refletir ou até mesmo intervir
para transformar o presente.

Autores: MONTELLATO,
A.,; CABRINI, C.; CATELLI JUNIOR, R.
Editora: Scipione
Ano: 2002

A natureza das
fotografias
Resumo: A natureza das
fotografias oferece uma
educação do olhar para a
fotografia. A partir de sua
larga experiência como
fotógrafo e professor,
Stephen Shore explora
maneiras de ver e entender todo e qualquer tipo
de imagem fotográfica de negativos a arquivos
digitais, de fotos feitas por
desconhecidos até as
mais icônicas, realizadas
por pioneiros como Eugène Atget, Alfred Stieglitz
e Walker Evans, passando por Robert Frank, Diane Arbus e William
Eggleston, até artistas
contemporâneos do porte
de Jeff Wall, Vik Muniz e
Andreas Gursky.
Autor: SHORE, S.
Editora: Cosac Naify
Ano: 2014

Hamlet

Resumo: Com a direção
de Franco Zeffirelli , Hamlet, Príncipe da Dinamarca, retorna ao seu paísnatal quando seu pai, o
rei, morre. Ao chegar, já
encontra sua mãe casada
com seu tio, que se tornara rei. Mas logo o fantasma do pai de Hamlet surge e conta ao filho que
seu tio e sua mãe o tinham assassinado. Hamlet passa então a ser atormentado pela decisão de
vingar a morte do pai ou
ter uma atitude passiva
em relação ao fato.

Duração: 134 min
Ano: 1990

