Catálogo Dicionários

APRESENTAÇÃO
Desde sua origem, em 1987, a Editora Unesp, braço editorial da Universidade Estadual
Paulista, tem como objetivo desempenhar papel dinamizador da cultura, presumindo-se
ser missão de uma editora acadêmica a divulgação do conhecimento de modo
abrangente e plural, a um público amplo, não restrito apenas à comunidade
universitária. Nossos novos catálogos temáticos reúnem títulos cuidadosamente
selecionados, que refletem nosso permanente compromisso de oferecer conhecimento
aliado a um alto padrão de qualidade editorial.

Dicionário crítico do feminismo
Helena Hirata
Françoise Laborie
Hélène Le Doaré
Danièle Senotier

O Dicionário crítico do feminismo reúne uma coletânea de rubricas redigidas por especialistas em cada
uma das temáticas abordadas. Visa estimular a reflexão sobre a construção social da hierarquia entre
os sexos e desenvolver um pensamento crítico feminista que favoreça a emancipação das mulheres e a
igualdade na diferença.
ANO: 2009
PÁGINAS: 344
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571399877
FORMATO: 16X23

Dicionário de ecologia e ciências ambientais
Henry W. Art

Em sua 2ª edição, este dicionário apresenta mais de oito mil termos e conceitos relacionados a
diferentes aspectos da ecologia e das ciências ambientais. Encontram-se aí vocábulos de importância
contemporânea, tais como comunidade biótica, biodiversidade, recursos genéticos, toxicologia, poluição
do ar e da água, além da análise de conceitos fundamentais, como ciência do solo, ciclos bioquímicos e
geoquímicos, meteorologia e climatologia, efeito estufa, entre outros. (Co-edição: Melhoramentos)
ANO: 2001
PÁGINAS: 583
EDIÇÃO: 2
ISBN: 8571393338
FORMATO: 16X23

Dicionário de percussão
Mário D. Frungillo

O autor, após seis anos de pesquisa, compila, neste dicionário, um amplo repertório terminológico, que
abrange um universo de centenas de instrumentos, milhares de composições e de manifestações
populares, assim como inúmeras técnicas de execução.
ANO: 2003
PÁGINAS: 425
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394482
FORMATO: 16X23

Dicionário de políticas públicas - 2ª edição
Geraldo Di Giovanni
Marco Aurélio Nogueira

A publicação desta segunda edição do Dicionário de políticas públicas procura subsidiar não só
gestores públicos e especialistas na área, mas também cidadãos (estudantes e profissionais dos mais
variados setores) interessados em aprofundar as questões referentes às políticas públicas.
ANO: 2015
PÁGINAS: 1072
EDIÇÃO: 2
ISBN: 9788539305773
FORMATO: 16X23

Dicionário de provérbios - 2ª edição
Roberto Cortes de Lacerda
Estela dos Santos Abreu
Helena da Rosa Cortes de Lacerda

Esta obra, em sua 2ª edição, revista e ampliada, trata dos provérbios franceses, ingleses e
portugueses, reunidos na forma de um dicionário muito interessante e prático para consultas e
curiosidades.
ANO: 2004
PÁGINAS: 762
EDIÇÃO: 2
ISBN: 857139525X
FORMATO: 17X24

Dicionário gramatical de verbo
Francisco da Silva Borba

Projetado e desenvolvido ao longo de oito anos por uma equipe de professores do Departamento de
Lingüística da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, Câmpus de Araraquara, este Dicionário
apresenta uma importante massa de informações sobre cerca de 6.000 verbos que vigoram no
português atualmente praticado no Brasil. Para auxiliar a leitura, a presente edição traz uma introdução
em que se arrolam os princípios teóricos básicos e a metodologia que norteou a organização dos
verbetes, um pequeno glossário em que se conceituam os termos técnicos empregados e, ainda, uma
lista de abreviaturas. Para identificar os exemplos, o volume também apresenta uma relação das obras
de referência. O grau de detalhamento e precisão reflete-se com clareza na complexidade e na
extensão de alguns verbetes dando à obra uma envergadura inédita na tradição dicionarística brasileira.
ANO: 1990
PÁGINAS: 1376
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571390096
FORMATO: 16X23

Dicionário Unesp do português contemporâneo
Francisco da Silva Borba

Este dicionário, prático, abrangente e atual, apresenta 58.223 entradas; 110.895 acepções; 135.668
contextualizações; 6.187 destaques e 283 ilustrações. Registra o uso real porque se baseia em 90
milhões de ocorrências de palavras em textos que cobrem praticamente todos os setores da vida social.
De forma simples e direta, contempla a regência nominal, verbal e adjetival. Estimula o enriquecimento
vocabular pelo jogo de sinônimos em cada verbete. Contém aspectos da história do léxico, além de
estrangeirismos e neologismos ainda não dicionarizados, bem como quatro apêndices com siglas e
expressões latinas mais usuais e de questões básicas de ortografia.
ANO: 2005
PÁGINAS: 1472
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571395764
FORMATO: 17X24

Enciclopédia ou dicionário raciocinado
Denis Diderot
Jean le Rond d´Alembert
Fulvia M. L. Moretto

A publicação desta preciosa obra, em 1780, trouxe à luz a produção do conhecimento produzido pelo
homem até então, tornando-se o repositório das idéias iluministas que inspiraram a Revolução
Francesa. A edição brasileira da Enciclopédia reúne textos selecionados por uma equipe de professores
das três universidades públicas de São Paulo.
ANO: 1989
PÁGINAS: 188
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571390061
FORMATO: 21X28

Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências,
das artes e dos ofícios - Vol. 1
Denis Diderot
Maria das Graças de Souza
Jean le Rond d´Alembert
Pedro Paulo Pimenta
Fulvia M. L. Moretto

A Enciclopédia, símbolo de um dos maiores e mais complexos projetos editoriais da história, ganha sua
mais abrangente tradução já feita em português. São cinco volumes, ilustrados com 173 imagens
reproduzidas da edição original, que reúnem 298 verbetes selecionados segundo sua qualidade literária
e nível de argumentação por Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças de Souza (organizadores da
versão brasileira). Os textos são de 37 dos mais consagrados entre os 140 autores identificados na
edição original, do século XVIII.
Os volumes abordam o sistema de conhecimentos, ciências e política, além de ética e estética (o
primeiro tomo traz o plano da obra e apresentações, inclusive as da edição original).
O volume que inaugura a publicação brasileira da Encyc...
ANO: 2015
PÁGINAS: 352
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539305872
FORMATO: 16X23

Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências,
das artes e dos ofícios - Vol. 2
Denis Diderot
Maria das Graças de Souza
Jean le Rond d´Alembert
Pedro Paulo Pimenta
Luís Fernandes do Nascimento

A Enciclopédia, símbolo de um dos maiores e mais complexos projetos editoriais da história, ganha sua
mais abrangente tradução já feita em português. São cinco volumes, ilustrados com 173 imagens
reproduzidas da edição original, que reúnem 298 verbetes selecionados segundo sua qualidade literária
e nível de argumentação por Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças de Souza (organizadores da
versão brasileira). Os textos são de 37 dos mais consagrados entre os 140 autores identificados na
edição original, do século XVIII.
Os volumes abordam o sistema de conhecimentos, ciências e política, além de ética e estética (o
primeiro tomo traz o plano da obra e apresentações, inclusive as da edição original).
O segundo volume da Enciclopédia traz uma seleçã...
ANO: 2015
PÁGINAS: 448
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539305605
FORMATO: 16X23

Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências,
das artes e dos ofícios - Vol. 3
Denis Diderot
Maria das Graças de Souza
Jean le Rond d´Alembert
Pedro Paulo Pimenta

A Enciclopédia, símbolo de um dos maiores e mais complexos projetos editoriais da história, ganha sua
mais abrangente tradução já feita em português. São cinco volumes, ilustrados com 173 imagens
reproduzidas da edição original, que reúnem 298 verbetes selecionados segundo sua qualidade literária
e nível de argumentação por Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças de Souza (organizadores da
versão brasileira). Os textos são de 37 dos mais consagrados entre os 140 autores identificados na
edição original, do século XVIII.
Os volumes abordam o sistema de conhecimentos, ciências e política, além de ética e estética (o
primeiro tomo traz o plano da obra e apresentações, inclusive as da edição original).
O terceiro volume traz uma seleção de verbetes compost...
ANO: 2015
PÁGINAS: 392
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539305889
FORMATO: 16X23

Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências,
das artes e dos ofícios - Vol. 4
Denis Diderot
Maria das Graças de Souza
Jean le Rond d´Alembert
Pedro Paulo Pimenta
Thomaz Kawauche

A Enciclopédia, símbolo de um dos maiores e mais complexos projetos editoriais da história, ganha sua
mais abrangente tradução já feita em português. São cinco volumes, ilustrados com 173 imagens
reproduzidas da edição original, que reúnem 298 verbetes selecionados segundo sua qualidade literária
e nível de argumentação por Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças de Souza (organizadores da
versão brasileira). Os textos são de 37 dos mais consagrados entre os 140 autores identificados na
edição original, do século XVIII.
Os volumes abordam o sistema de conhecimentos, ciências e política, além de ética e estética (o
primeiro tomo traz o plano da obra e apresentações, inclusive as da edição original).
O quarto volume traz uma seleção de verbetes compostos...
ANO: 2015
PÁGINAS: 408
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539305896
FORMATO: 16X23

Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências,
das artes e dos ofícios - Vol. 5
Denis Diderot
Maria das Graças de Souza
Jean le Rond d´Alembert
Pedro Paulo Pimenta
Luís Fernandes do Nascimento
Thomaz Kawauche
Fábio Yasoshima

A Enciclopédia, símbolo de um dos maiores e mais complexos projetos editoriais da história, ganha sua
mais abrangente tradução já feita em português. São cinco volumes, ilustrados com 173 imagens
reproduzidas da edição original, que reúnem 298 verbetes selecionados segundo sua qualidade literária
e nível de argumentação por Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças de Souza (organizadores da
versão brasileira). Os textos são de 37 dos mais consagrados entre os 140 autores identificados na
edição original, do século XVIII.
Os volumes abordam o sistema de conhecimentos, ciências e política, além de ética e estética (o
primeiro tomo traz o plano da obra e apresentações, inclusive as da edição original).
O quinto volume da Enciclopédia traz uma seleçã...
ANO: 2015
PÁGINAS: 432
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539305902
FORMATO: 16X23

Organização de dicionários
Francisco da Silva Borba

O objetivo deste livro é apresentar a seleção de elementos teóricos que podem e devem nortear a
montagem de um dicionário de língua, entendido como um guia de uso, enfoque que acarreta uma série
de tomadas de posição sobre diversos aspectos da estrutura e do funcionamento do sistema linguístico.
Nesse sentido, após explicar questões de metodologia, a obra se debruça sobre o léxico, as alterações
semânticas e os problemas relacionados à montagem de dicionários de língua. A obra resulta da
síntese e convergência de estudos que proporciona uma viagem entre o lexical dos itens em circulação
na sociedade, o sintático das combinatórias, a sincronia dos usos e o histórico das alterações,
mostrando a vida da língua na força de suas significações.
ANO: 2003
PÁGINAS: 360
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394733
FORMATO: 16X23

Verbetes políticos da Enciclopédia
Denis Diderot
Jean le Rond d'Alembert
Maria das Graças de Souza

A cuidadosa seleção dos verbetes, sua esmerada tradução e um esclarecedor texto introdutório tornam
este um volume indispensável para estudiosos de Filosofia, de Política e de História, e para aqueles
que desejam conhecer um pouco melhor o pensamento de uma época que marcou indelevelmente a
história cultural do Ocidente.
ANO: 2006
PÁGINAS: 320
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571396353
FORMATO: 14X21

