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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
NEVES, Pedro ; GUERRA, Rita (2015) - Teses em ciências sociais : dicas muito práticas.
Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro foi escrito de forma a poder ser abordado
de múltiplas formas: pode ser lido de uma só vez, num fim-desemana, para acalmar aqueles que estão já a antecipar a tese
que só irão iniciar daqui a um ano; pode ser lido aos poucos,
à medida que vão encontrando dificuldades, por aqueles que
já deitaram mãos à obra e sentem que necessitam de dicas
práticas para resolver problemas específicos; poderá ser ainda
ser lido a posteriori para confirmação de que o que foi feito
poderia ter sido – ou não – melhorado (esperamos que não
cheguem à conclusão de que existiam soluções mesmo à mão
de semear para facilitar o processo que na altura vos custou
tanto: o famoso «ah, se eu soubesse na altura o que sei hoje»).”

ESPÍRITO SANTO, Paula (2015) - Introdução à metodologia das ciências sociais :
génese, fundamentos e problemas. 2ª ed. rev. e atualizada. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Introdução à Metodologia das Ciências Sociais –
Génese, Fundamentos e Problemas apresenta um conjunto de
conceitos, ferramentas e técnicas de base da metodologia das
ciências sociais. Debruça-se sobre a génese, fundamentos e
problemas das técnicas e conceitos em análise de modo a
projetar-lhes um sentido analítico e utilitário. Depois de
expostos
os
primeiros
percursos,
aplicações
e
desenvolvimentos do método científico são introduzidos os
métodos qualitativos, a política comparada, a análise de
conteúdo e os inquéritos e sondagens de opinião como
grandes temáticas técnicas e conceptuais da metodologia das
ciências sociais.”

CARVALHO, Luísa Cagica ; et al. (2015) - Gestão das organizações : uma abordagem
integrada e prospetiva. 2ª ed. rev. e melhorada. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro apresenta uma panorâmica global do que
é a gestão e do que fazem os seus atores. Tendo em atenção
os conhecimentos atualmente lecionados nas mais
importantes escolas de gestão nacionais e internacionais,
recorre a uma visão abrangente e introdutória das teorias e
práticas da gestão. Particular ênfase é colocada nas áreas mais
importantes da gestão, como, por exemplo, a estratégia e a
liderança, mas também o empreendedorismo, a globalização
e a responsabilidade social.”

DIMAS, Isabel ; et al. (2016) - Equipas de trabalho : instrumentos de avaliação. Lisboa :
Sílabo.
RESUMO: “A utilização de equipas como forma de estruturar
e materializar o trabalho a desenvolver é uma realidade nas
organizações. Conhecer o funcionamento das equipas de
modo a aumentar a sua competitividade e desempenho é pois
um objetivo importante a alcançar. Este livro, de um modo
claro e acessível, apresenta instrumentos de avaliação de
equipas de trabalho (construídos ou validados pela equipa de
investigação dos autores), que, permitindo fazer diagnósticos
do estado atual de grupos de trabalho, conduzem a uma ação
e prática mais esclarecida na intervenção dos gestores.”

SERRANO, Maria Manuel ; URZE, Paula (Coord.) (2015) - Inovação, organizações e
trabalho : estudos de caso. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “O presente livro tem como objetivo reunir
contributos científicos ancorados no cruzamento dos temas
da inovação, organizações e trabalho, com recurso à
metodologia do estudo de caso. De facto, a investigação
sociológica recente levada a cabo nestes domínios tem
recorrido com frequência aos estudos de caso e, é justamente
esta dimensão qualitativa em profundidade que procuramos
privilegiar, compilando nesta obra, estudos de caso
desenvolvidos em organizações portuguesas, ou localizadas
em território nacional.”

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Adufe

Anual

Agenda cultural Município
de Proença-a-Nova

Mensal

Boletim do contribuinte

Quinzenal

Itens recebidos
Nº 25 (2016)
(Set. 2016)

A. 84, nº 15/16 (Ago. 2016)
A. 84, nº 17 (1ª quinz. Set. 2016)
A. 84, nº 18 (2ª quinz. Set. 2016)

Contabilista

Mensal

A. 17, nº 194 (Maio 2016)
A. 17, nº 195 (Jun. 2016)
A. 17, nº 196 (Jul. 2016)

Diário de Coimbra

Diário

A. 86, nº 29265 (30 Jul. 2016)
a
A. 86, nº 29327 (30 Set. 2016)

Estudos : revista do Centro
Académico de Democracia
Cristã

Anual

Nova série, nº 12 (2015)

Gazeta do interior

Semanal

A. 27, nº 1442 (03 Ago. 2016)
A. 27, nº 1443 (10 Ago. 2016)
A. 27, nº 1444 (17 Ago. 2016)
A. 27, nº 1445 (24 Ago. 2016)
A. 27, nº 1446 (31 Ago. 2016)
A. 27, nº 1447 (07 Set. 2016)

Interior(O)

Semanal

A. 15, nº 867 (04 Ago. 2016)
A. 15, nº 868 (11 Ago. 2016)
a. 15, Nº 869 (18 Ago. 2016)
A. 15, nº 871 (01 Set. 2016)
A. 15, nº 872 (08 Set. 2016)
A. 15, nº 873 (15 Set. 2016)
A. 15, nº 874 (22 Set. 2016)
A.15, nº 875 (29 Set. 2016)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 71, nº 3651 (04 Ago. 2016)
A. 71, nº 3652 (11 Ago. 2016)
A. 71, nº 3653 (18 Ago. 2016)
A. 71, nº 3654 (25 Ago. 2016)
A. 71, nº 3655 (01 Set. 2016)
A. 71, nº 3656 (08 Set. 2016)
A. 71, nº 3657 (15 Set. 2016)
A. 71, nº 3658 (22 Set. 2016)
A. 71, nº 3659 (29 Set. 2016)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 179 (Ago./Set. 2016)

Questões atuais de direito
local

Trimestral

Nº 11 (Jul./Set. 2016)

Título

Periodicidade

Itens recebidos

Raiano

Mensal

A. 44, nº 474 (22 Set. 2016)

Reconquista

Semanal

A. 72, nº 3673 (04 Ago. 2016)
A. 72, nº 3674 (11 Ago. 2016)
A. 72, nº 3675 (18 Ago. 2016)
A. 72, nº 3676 (25 Ago. 2016)
A. 72, nº 3677 (01 Set. 2016)
A. 72, nº 3678 (08 Set. 2016)
A. 72, nº 3679 (15 Set. 2016)
A. 72, nº 3680 (22 Set. 2016)
A. 72, nº 3681 (29 Set. 2016)

Revisores & auditores

Trimestral

Nº 73 (Abr./Jun. 2016)

Revista de legislação e
jurisprudência

Bimestral

A. 145, nº 3999 (Jul./Ago. 2016)

Sollicitare
Trabalho & segurança social
Viver : vidas e veredas da
raia
Voz das misericórdias

Quadrimestral
Mensal
Semestral
Mensal

Nº 18 (Set. 2016)
Nº 7 (Jul. 2016)
Nº 24 (Ago. 2016
A. 31 (Jul./Ago. 2016)

