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DESTAQUE

Biblioteca promove WORKSHOP – 24
24 de Maio de 2012
“O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO – QUE MUDANÇAS NAS NOSSAS
NOSSAS
PRÁTICAS?”
O novo Acordo Ortográfico entrou em vigor, em Portugal, em Janeiro de 2009, embora o
período de transição para a nova grafia decorra até 2015.
Entre as mudanças ocorridas contam-se o aumento de 23 para 26 letras do alfabeto, com a
inclusão das letras k, w e y, a modificação das regras de uso de maiúsculas, a supressão de
consoantes mudas e de alguns acentos gráficos, alterações ao uso do hífen, possibilidade de
dupla grafia. Todas estas alterações geraram e continuam a gerar alguma confusão entre os
utilizadores da língua.
No sentido de contribuir para o esclarecimento de dúvidas e bem assim para a melhoria da
habilidade de escrita, conforme às novas regras, a Biblioteca da ESACB/ESART organizou um
Workshop dedicado ao tema “O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO – QUE
MUDANÇAS NAS NOSSAS
NOSSAS PRÁTICAS?”. Este Workshop decorrerá no edifício principal
da ESACB, no dia 24 de maio, a partir das 15:00h e será ministrado pelas docentes da Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Professora Doutora Maria
Natividade Pires e Professora Doutora Teresa Gonçalves.
A

inscrição

na

atividade

é

gratuita

e

pode

ser

realizada

em

http://www.ipcb.pt/ESA/index.php/component/content/article?id=395
M.E.R.
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__________________________________________________________

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
SOUSA, Edmundo… [et al.] (2012) – Boas práticas fitossanitárias
em pinhal. [Viana do Castelo]: Centro Pinus
Resumo: Este manual dirige-se a técnicos florestais e pretende
funcionar com instrumento de apoio à implementação de boas
práticas fitossanitárias, à escala de uma unidade de gestão
florestal.

OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves; ROCHA, Edgar trad.
(2010) – Criar modelos de negócio: um manual para visionários,
visionários,
para os que alteram as regras do jogo e querem construir as
empresas do futuro. Alfragide : Publicações Dom Quixote
Resumo: Manual para visionários, para pessoas que alteram as
regras do jogo e que gostam de desafiar os modelos de negócio
em vigor, configurando as empresas do futuro.

MOURA, Joana (2012) – Cozinha com ciência e arte. Lisboa :
Bertrand Editora.
Resumo: Neste livro, encontramos receitas simples para explorar
novas texturas, sabores e aromas, reinventar receitas tradicionais
e criar experiências multissensoriais

MIRALLES, António (dir.)
dir.) (2012) – Abril, tiempo de corzos.
Reclamo de perdiz, cuando los pájaros cumplen.
cumplen. Madrid : Trofeo
Resumo:
Resumo Contém documentários sobre caça e caçadores.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA (2012) – Portugal em
números 2010 = Portugal in figures 2010. Lisboa: Instituto
Nacional de Estatística.

SANTOS, Fernando; BORÉM, Aluízio; CALDAS, Celso (ed.) (2012)
– CanaCana-dede-açúcar: bioenergia, açúcar e etanol: tecnologia e
perspectivas.
perspectivas. 2ª ed. ver. e ampliada. Viçosa: Os Editores
Resumo: Esta obra reúne informação sobre os mais recentes
avanços tecnológicos do sector sucroenergético do Brasil.

VIEGAS, Susana Patrícia Costa (2011) – Estudo da exposição
profissional a formaldeído
formaldeído em laboratórios hospitalares de
anatomia patológica. Lisboa: Colibri : Instituto Politécnico de
Lisboa.
Resumo: Neste estudo pretendeu-se descrever os fenómenos
ambientais da contaminação ambiental por formaldeído e explorar
eventuais associações entre variáveis

NICKLIN, Sean; CORNWELL, Ben (comp.) (2011) – Forests for
people. Leicester: Tudor Rose
Resumo: Esta obra celebra o Ano Internacional das Florestas que
ocorreu em 2011. É composta por diversos artigos de 75 autores
de 35 países. Procura mostrar as interconexões entre as pessoas e
as florestas, no sentido da promoção de uma maior compreensão
dos seus valores económicos, ambientais e sociais.
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RELATÓRIOS – FIM DE CURSO
PAULO,
PAULO, Daniela
Daniela Marina Sebastião (2011) – Licenciamento industrial: decretodecreto-lei nº209/2008
de 29 de Outubro.
Outubro. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Com este trabalho, a autora pretendeu identificar as indústrias agro-alimentares,
cujo licenciamento é da competência da DRAP Centro, e de entre estas, quais as que detêm
maior importância socioeconómica na região em estudo.
SALVADOR, Andreia Raquel Cardoso (2011)
(2011) – Produção de ácidos gordos Ómega 3 e Ómega
6 a partir de Microalga Heterotrófica thraustochytrium sp.
sp. Rela
Relatório
latório de Estágio de Engenharia
Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco
(CD(CD-ROM).
ROM).
Resumo: O objetivo deste estudo consistiu no desenvolvimento e optimização das condições
da microalga heterotrófica Thraustochytrium sp., para a produção de óleo rico em ácidos
gordos polinsaturados, tipo ω 3 e ω 6, de elevado valor comercial em particular DHA.
PEREIRA,
EREIRA, Raquel de Jesus (2011) – Controlo da higiene e segurança alimentar em pequenas
indústrias.. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade e Alimentar, apresentado e
indústrias
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo principal deste trabalho foi o acompanhamento das etapas de
produção dos alimentos, desde a recepção até à distribuição do produto, de modo a garantir
a sua qualidade.
COSTA,
OSTA, Elsa Marina Mo
Monteiro (2011) – A atividade do profissional da nutrição em contexto
clínico, de consultoria e na formação.
formação. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade

e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CDROM).
Resumo:
Resumo: O presente relatório descreve todas as atividades realizadas e desenvolvidas
durante o estágio final da licenciatura, tendo como objetivo contactar diretamente com a
atividade do Profissional da Nutrição em contexto clínico, de consultoria e de formação.
MARQUES,
ARQUES, Adriana Salgueiro (2011) – Avaliação do efeito da manta de protecção do solo na
produção de alface.
alface. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade e Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
ROM).
Resumo: O principal objectivo do ensaio desenvolvido foi a observação dos efeitos da
utilização de manta de protecção de solo, quer a nível de infestantes quer a nível da
produtividade da cultura de alface.
BATISTA, Ana Catarina dos Santos (2011) – Monitorização
Monitorização e seguimento efetivo ao
lançamento e renovação de um leite fermentado.
fermentado. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e
Qualidade e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objetivo deste estágio foi o conhecimento dos procedimentos associados ao
processo de lançamento de um novo produto bem como avaliar, medir, e se necessário
propor os necessários ajustamentos, de forma a contemplar as características do desenho da
conceção inicial.
ROCHA,
OCHA, Cátia
Cátia Sofia Antunes (2011) – Acompanhamento de uma Unidade da EUREST
Portugal
Portugal. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade e Alimentar, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho foi o acompanhamento das unidades com o pressuposto
de verificar se eram cumpridas as normas de higiene e o plano de HACCP estabelecidos.
FERREIRA,
ERREIRA, Ana Maria Levita (2011) – Verificação do Plano HACCP para o empratamento das
refeições servidas aos utentes
utentes do Hospital Amato Lusitano.
Lusitano. Relatório de Estágio de Nutrição
Humana e Qualidade e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O presente relatório descreve todas as atividades desenvolvidas durante o estágio
curricular: monitorização do cumprimento dos procedimentos relativos à segurança
alimentar, aplicando os princípios de HACCP implementados no HAL.
GONÇALVES, Carla Alexandra Sobreira (2011) – Avaliação
Avaliação da implementação do sistema
sistema de
segurança alimentar
alimentar num Centro de Dia.
Dia. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e
Qualidade e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O trabalho de estágio foi realizado num Centro de Dia, dos Montes da Senhora,
concelho de Proença-a-Nova, e teve como objectivo realizar uma avaliação à
implementação do Sistema de Segurança Alimentar (SA) nesse Centro de Dia, tendo como
referência a avaliação da implementação e cumprimento dos pré-requisitos.
SIMÕES, Catarina Freire
Freire (2011) – Cuidados de enfermagem em casos de intoxicação de
animais de companhia.
companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária,
Veterinária, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: A escolha do tema deste trabalho deveu-se ao facto de os casos de intoxicação
serem considerados atos de urgência, nos quais o trabalho em equipa Enfermeiro-Médico é

uma mais valia na recepção do animal intoxicado, identificação da substância tóxica,
estabilização e tratamento do animal.

________________________________________________
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agenda cultural

Mensal

Mai. 2012

L’Aboriculture fruitière

Mensal

Nº665 (Abr. 2012)

O apicultor

Trimestral

Nº76 (Abr.-Jun. 2012)

Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France

Trimestral

Nº1 (Jan.-Mar. 2012)

Espaço rural

Bimestral

Nº86 (Mar./Abr. 2012)

Horticultura

Trimestral

Nº de Mar./Mai. 2012

Jovens agricultores

Trimestral

Nº89 (Jan.-Mar. 2012)

Phytoma

Mensal

Nº653 (Abr. 2012)

Revista do agricultor

Bimestral

Nº219 (Fev.-Mar. 2012)

Statistics : pocket book

Mensal

Mar. 2012

Suinicultura
Trofeo

Trimestral
Mensal

Nº95 (Jan.-Mar. 2012)
Nº503 (Abr.2012)
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OUTRAS NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
Exposição “Há Bichos… na Biblioteca”, prolongada até ao dia 21 de maio.
Visite-nos no local ou através de http://biblioteca.esa.ipcb.pt.
M.E.R.
M.E.R
______________________________________________________________

