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EDITAL Nº EDITAL EDU/BCE 1/2018 - HOMOLOGAÇÃO-RETIFICAÇÃO 1/2018

 

PROCESSO Nº 23106.067066/2018-34

 

RETIFICAÇÃO N. 01 DO RESULTADO PARCIAL DA HOMOLOGAÇÃO DAS SUBMISSÕES E PROPOSTAS DE LIVROS
REALIZADAS CONFORME EDITAL N. 01 EDU/BCE/2018

 
A Editora Universidade de Brasília (EDU) e a Biblioteca Central tornam público o resultado RETIFICADO parcial da

homologação das submissões e propostas de livros realizadas conforme o Edital nº 1 EDU/BCE/2018.
 

ONDE SE LÊ:
 

A Editora Universidade de Brasília (EDU) e a Biblioteca Central tornam público o resultado parcial da homologação
das submissões e propostas de livros realizadas conforme o Edital nº 1 EDU/BCE/2018.

 
Número Processo SEI Título da obra Parecer

23106.080123/2018-71 Agronegócios: Perspec�vas Homologada

23106.074695/2018-11 Conforto luminoso e projeto: boas prá�cas para iluminação
natural Homologada

23106.080209/2018-01 Escutas sobre pesquisas em polí�cas de comunicação e de
cultura – conceitos, métodos e análises Homologada

23106.076740/2018-71 Ensino, leitura e literatura: a resposta da mediação produ�va Não homologada

23106.085941/2018-60 Leitura pedagógica das regras de Ul�mate: uma versão em
português para uso na iniciação Homologada

23106.079745/2018-56 Escutas sobre pesquisas em polí�cas de comunicação e
cultura - conceitos, métodos, análises Não homologada

23106.088589/2018-14 As significações do texto cole�vo no processo alfabe�zador de
jovens e adultos Homologada

23106.089379/2018-43 Tradução e acessibilidade: métodos, técnicas e aplicações Homologada
23106.080245/2018-67 Memórias da Escola-Parque de Brasília Homologada
23106.089655/2018-73 Fonoaudiologia no primeiro ciclo de vida Homologada

23106.089356/2018-39 Tecnologias sustentáveis para a produção, transformação e
comercialização de produtos agrícolas da agricultura familiar Homologada

23106.089372/2018-21 Cria�vidade em matemá�ca: lições da pesquisa Homologada
 

 
LEIA-SE:

 
Número Processo SEI Título da obra Parecer

23106.080123/2018-71 Agronegócios: Perspec�vas Homologada
23106.074695/2018-11 Conforto luminoso e projeto: boas prá�cas para iluminação natural Homologada

23106.080209/2018-01 Escutas sobre pesquisas em polí�cas de comunicação e de cultura –
conceitos, métodos e análises Homologada

23106.076740/2018-71 Ensino, leitura e literatura: a resposta da mediação produ�va Não
homologada

23106.085941/2018-60 Leitura pedagógica das regras de Ul�mate: uma versão em português Homologada
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para uso na iniciação

23106.079745/2018-56 Escutas sobre pesquisas em polí�cas de comunicação e cultura -
conceitos, métodos, análises

Não
homologada

23106.088589/2018-14 As significações do texto cole�vo no processo alfabe�zador de jovens e
adultos Homologada

23106.089379/2018-43 Tradução e acessibilidade: métodos, técnicas e aplicações Homologada
23106.080245/2018-67 Memórias da Escola-Parque de Brasília Homologada
23106.089655/2018-73 Fonoaudiologia no primeiro ciclo de vida Homologada

23106.089356/2018-39 Tecnologias sustentáveis para a produção, transformação e
comercialização de produtos agrícolas da agricultura familiar Homologada

23106.089372/2018-21 Cria�vidade em matemá�ca: lições da pesquisa Homologada
 

23106.076261/2018-55 Sementes do cerrado: análise e conservação Homologada
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite, Diretor(a) da Biblioteca
Central, em 16/08/2018, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2828289 e
o código CRC 4C77B394.

 
Referência: Processo nº 23106.067066/2018-34 SEI nº 2828289


