PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
INFORMATIVO Nº 08/2016
Revista Brasileira de Direito – IMED (B1) ATENÇÃO ! ATÉ 20/08 RECEBIMENTO DE ARTIGOS
É vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da IMED. A revista serve de referência a
divulgação das pesquisas realizada em âmbito nacional e interncional de interesse dos programas de
pós-graduação stricto sensu.
Acesse
Revista Opinião Pública (B1) – ATENÇÃO ! ATÉ 19/08 RECEBIMENTO DE ARTIGOS
De periodicidade semestral, a Revista Opinião Jurídica é um periódico da área do Direito, que tem
como intuito a divulgação de pesquisas científicas de excelência, com alto grau de exogênia,
observadas as linhas de pesquisa da revista.
Acesse
Revista de Direito Civil Contemporâneo (B2) – ATENÇÃO ! ATÉ 30/08 RECEBIMENTO DE ARTIGOS
Publicação que aborda os ramos tradicionais do Direito Civil, bem como as seguintes
direcionamentos: Teoria Geral do Direito Civil; História do Direito Privado; Direito Romano; Direito
Comparado; Direito do autor e Direito da propriedade intelectual; Direito de Família, dentre outros
assuntos.
Acesse
Revista de Direito Brasileira – RDB, Brasilian Journal of Law (B2)
Quadrimestral, visando fomentar o estudo das questões relevantes que envolvem a justiça
constitucional tanto no âmbito nacional, como estrangeiro.
Acesse
Revista da Faculdade de Direito da UFG – UFG (B1)
Jurisprudência dos tribunais, à justiça, ao direito agrário e ao desenvolvimento sustentável
Acesse
Revista Direito Ambiental e Sociedade - UCS (B1)
A Revista Direito Ambiental e Sociedade – RDAS, é um periódico semestral desenvolvido pelo
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade de Caxias do Sul – UCS,
Mestrado Acadêmico em Direito e via à publicação exclusiva de artigos científicos inéditos, tendo
como área de concentração o Direito Ambiental e Sociedade. Direito Ambiental e suas interações
com as demais áreas do conhecimento
Acesse
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito – UNISINOS (B1)
Fluxo Quadrimestral que tem por finalidade divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e
resenhas cujo conteúdo afine-se com as temáticas gerais: Hermenéutica, Constituição e
Concretização de Direito; Sociedade, Novos Direitos.
Acesse
Revista Direitos Fundamentais e Democracia – UNIBRASIL (A2)
Com periodicidade semestral, destaca-se por publicar artigos na área de direito constitucional,
direito internacional, direito de integração, sempre sob o enfoque dos direitos fundamentais,
democracia e dos direitos humanos
Acesse
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Revista de Direitos e Garantias Fundamentais – FDV (B3)
Fluxo Semestral . A revista de Direitos e Garantias Fundamentais pertence ao Programa de PósGraduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória e tem como temática” Criminologia Crítica
em Debate.
Acesse
Revista Eletrônica do Curso de Direito – UFSM (B1)
A Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM é um periódico aberto a profissionais de todas as
Instituições de Ensino Superior e tem por finalidade a publicação de artigos científicos inéditos que
contribuam para a expansão do conhecimento nas áreas das Ciências Juridicas e Sociais.
Acesse
UnilaSalle | Redes: Revista Eletrônica Direito e Sociedade (B4)
A Revista Eletrônica Direito e Sociedade (Redes) é uma publicação do Programa de Mestrado em
Direito e Sociedade do Unilasalle e destina-se à difusão do conhecimento científico produzido pelas
Ciências Sociais Aplicadas, especialmente na área do Direito e com ênfase na Sociologia Jurídica.
Acesse
Revista Direitos Humanos Fundamentais (B2)
A Revista Direitos Humanos Fundamentais é uma publicação semestral editada pelo Programa de
Pós-Graduação em Direito do UNIFIEO. Tem como finalidade constituir instrumento de veiculação de
trabalhos científicos e doutrinários relacionados à Positivação e Concretização dos Direitos
Fundamentais e dos Direitos Humanos.
Acesse
Revista Direito e Liberdade (B1)
A Linha Editorial da Revista Direito e Liberdade centra-se, primordialmente, nas linhas dos grupos de
pesquisa ESMARN e da UFERSA (Unviersidade Federal Rural do Semi-árido, a saber Núcleo de
Estudos em Meio Ambiente, Cidadania e Processos Coletivos (NEMA) e Núcleo de Estudos sobre
violência de gêneros (NEVIG).
Acesse
A&C. Revista de Direito Administrativo & Constitucional (A1)
A A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional (ISSN 1516-3210) consiste em uma revista
jurídica especializada em Direito Público, com periodicidade trimestral, promovida pelo Instituto de
Direito Romeu Felipe Bacellar em parceria com o Instituto Paranaense de Direito Administrativo.
Acesse
USP | Revista Tempo Social (A1)
A revista Tempo Social busca dar espaço para a discussão dos temas atuais da sociedade brasileira,
em perspectiva comparativa com outros países por meio de um debate que promova constante
diálogo com áreas de conhecimento afins como a antropologia, a ciência política, a filosofia e a
história, não se caracterizando, portanto, como uma revista departamental.
Acesse
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Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM (B1)
Atenta às discussões no âmbito local, regional, nacional e internacional, a Revista Eletrônica do Curso
de Direito está aberta para a socialização do conhecimento nesses níveis e tem por propósito a
excelência do conhecimento nela veiculado.
Acesse
UNISAL | Revista Direito & Paz (B2)
A Revista DIREITO & PAZ é um periódico apoiado institucionalmente pelo Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação do Centro Universitário Salesiano de São Paulo – e está aberta à comunidade
acadêmica e destina-se à publicação de trabalhos que, pelo seu conteúdo, possam contribuir para a
formação e o desenvolvimento científico, além da atualização do conhecimento na área específica do
Direito.
Acesse
Revista Brasileira de Ciências Sociais
Qualis A1 em Ciência Política e Relações Internacionais, A1 em Interdisciplinar, A1 em Antropologia,
A1 em Educação, A1 em Sociologia, A1 em Direito, A1 em Filosofia, A1 em História, A2 em Ciências
Aplicadas. A Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), de periodicidade quadrimestral, lançada em
junho de 1986, consolidou-se como uma das principais revistas brasileiras na área de Ciências Sociais.
Alcança ampla diversidade temática, disciplinar e conceitual.
Acesse
Universidade do Oeste de Santa Catarina | Espaço Jurídico: Journal of Law (A2)
Trata-se de um periódico científico que está, em 2015, em seu 16º volume (16 anos), com duas
publicações anuais ininterruptas desde seu primeiro número, especializado em direitos fundamentais
sociais e civis.
Acesse
Revista Thesis Juris (B2)
A Revista Thesis Juris é um periódico científico quadrimestral da comunidade jurídica, com chamada
permanente, disponível online, apoioado pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE, que tem por
escopo a difusão de estudos, pesquisas e documentos sobre temas livres e atuais da área do direito e
afins priorizando as contribuições acadêmicas direcionadas para a análise crítica dos novos
fenômenos jurídicos.
Acesse
Revista da Ajuris - (B2)
A revista publicará artigos selecionados dentro da principal linha de pesquisa “Democracia, Judiciário
e Sociedade”, além de outras vinculadas ao Centro de Pesquisa da Escola Superior da Magistratura e
divididos nas seguintes seções.
Acesse
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Revista da Faculdade de Direito da UFPR (A2)
Promovendo um alto nível de pesquisa na esfera jurídica brasileira desde 1953, a Revista da
Faculdade de Direito UFPR é um dos mais antigos periódicos dedicados ao Direito no Brasil, e tem
sido extremamente bem-sucedida em combinar tradição e inovação.
Acesse
Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas (B2)
Tem como objetivo atuar como instrumento de propagação das reflexões e construções do
conhecimento acerca dos Novos Direitos, estimulando o debate, o questionamento e o
desenvolvimento dos processos formativos dos operadores e investigadores jurídicos, como forma
de integração entre a universidade e o mundo da vida voltada para a potencialização dos processos
de constituição da cidadania e da democracia.
Acesse
Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (B1)
Dá prioridade a trabalhos relacionados à jurisprudência dos tribunais, à justiça, ao direito agrário e
ao desenvolvimento sustentável, prestigiando a linha de pesquisa do Programa de Mestrado em
Direito Agrário.
Acesse
Revista de Direito Ambiental (RDA) Revista dos Tribunais – (A2)
Fonte de pesquisa do país em Direito Ambiental. Acesso à informação não apenas jurídica mas de
várias outras áreas conexas ao meio ambiente.
Acesse
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