
 E-BOOKS 
GRATUITOS       Nº 1  

CLIQUE NOS TÍTULOS

BIBLIOTECA DAMÁRIO DACRUZ

Normas da ABNT: orientações para produção científica

Métodos de pesquisa

Etapas da construção científica: da curiosidade
acadêmica à publicação dos resultados

Escrita acadêmica: princípios básicos

Leitura e produção de texto acadêmico

Princípios e técnicas para elaboração de textos
acadêmicos

Metodologia do trabalho científico: Elaboração de projeto

https://www.unoesc.edu.br/images/uploads/editora/Normas_da_ABNT_-_Miolo_-_2020.pdf
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/52806
http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/4171/3/Etapas%20da%20constru%c3%a7%c3%a3o.pdf
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/16143
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/586560/2/eBook_Leitura%20e%20Producao%20de%20Texto%20Academico.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174974/4/eBook_Principios_e_Tecnicas_para_Elaboracao_de_Textos_Academicos-Especializacao_em_Gestao_de_Pessoas_UFBA.pdf
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553805
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Eletricidade Básica: para cursos técnicos
Eletromagnetismo
Sistemas elétricos de potência: métodos de análise e
solução

Curso de resistência dos materiais
Física Moderna para Ensino Médio
Física em casa
Física da atmosfera

Físico-química I: termodinâmica química e equilíbrio
químico
Tópicos de físico-química
Princípios de conservação

 E-BOOKS 

http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/111
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18389
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4610
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/194
http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/88
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/100
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18395
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/213120
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/213321
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18385
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Química em tom: paródias musicais como ferramenta
para o ensino de química

Fundamentos da Matemática Elementar 1

Fundamentos de Matemática Elementar II

 Números racionais, reais e complexos
 Geometria Analítica
Um Curso de Geometria Euclidiana Espacial
Um Curso de Geometria Euclidiana Plana
Equações diferenciais ordinárias e séries de potências
Equações diferenciais lineares
Introdução elementar às técnicas do cálculo diferencial
e integral

http://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb/catalog/book/233
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25228
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26900
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/212829
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/212829
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25321
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25321
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25348
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26902
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/37
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18390
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/221
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Cálculo é fácil
Cálculo 1: derivada e integral em uma variável
Cálculo 1
Cálculo II
Cálculo III
Cálculo Numérico
Cálculo diferencial em R
Análise estatística de relações lineares e não lineares
Engenharia de produção: temas e debates
Introdução à estratégia de produção
Plano de negócios
Inteligência artificial: avanços e tendências
Introdução a algoritmos

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/496
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/7
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25213
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25313
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25314
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25218
http://www2.ufac.br/editora/livros/calculo-diferencial-em-r.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/74
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1601
https://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/book/224
https://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/book/227
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/650
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/15820


 CONTATOS

BIBLIOTECA DAMÁRIO DACRUZ

http://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/institucional/biblioteca
https://www.facebook.com/BibliotecaSF/

 
E-mails: 

biblioteca_sf@ifba.edu.br
 ou 

bibliotecadamariodacruz@gmail.com
 
 

Equipe da Biblioteca
 

Luciano Novaes- Bibliotecário
Dayse Moutinho - Auxiliar de Biblioteca

Gabriela Marinho-Bibliotecária-Curadoria e
Design
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