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NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

“O presente guia metodológico constitui um instrumento de 
apoio à conceção de qualificações baseadas em resultados de 
aprendizagem a integrar no Catálogo Nacional de Qualificações 
(CNQ)”. 

“O objeto do livro está integrado no âmbito da História social da 
Infância, História da educação Social e/ou na História à 
Assistência à Infância na 1ª República, com o conteúdo sobre a 
criança/infância e juventude em situação de “dificuldades”, 
“conflito social” ou em desviação social, de carências 
(mendicidade, pobreza) e problemáticas familiares (abandono, 
desamparo, em perigo moral), comportamentos antissociais 
(indisciplinados, inadaptados, marginalizados) ou delitos 
(infratores, delinquentes).” 

“The Complete Reference, ninth edition explains how to develop, 
compile, debub, and run Java programs. Bestselling programming 
author Herb Schilt covers the entire Java language, including its 
syntax, keywords, and fundamental programming principles, as well 
as significant potions of the Java API library.” 
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NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

“Com este trabajo de investigación se pretende hacer un análisis 
comparativo del ejercicio de la abogacía en Portugal y España, en 
particular, sobre las facultades procesales de los Abogados, 
fundamentalmente en su intervención en todo tipo de processos 
judiciales y también respecto a sus posibilidades en los casos de 
sulución extrajudicial de conflictos (arbitraje, mediación, 
conciliación).” 

“Este livro apresenta as funcionalidades do MS Office Project 2007 
em 8 capítulos mais um anexo de acesso rápido, com os comandos 
para a versão inglesa e também para a versão portuguesa.” 
“ A sua estrutura foi desenvolvida de forma a simular, através de um 
exemplo prático, os passos necessários para iniciar, Planear, 
Executar; Controlar e Encerrar um projecto.” 

TTTTrabalhos de rabalhos de rabalhos de rabalhos de LLLLicenciaturaicenciaturaicenciaturaicenciatura: : : :     

“O presente trabalho tem como objetivo abordar os aspetos 
relacionados com o melhoramento de solos com recurso a cal, 
averiguando a possibilidade de utilização de solos 
aparentemente argilosos, existentes na cidade de Castelo 
Branco, com o intuito de poderem ser utilizados na 
construção de infraestruturas de pavimentos rodoviários, 
nomeadamente em leito do pavimento.” 
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