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1 Instruções de acesso 

 

Os títulos que a Biblioteca Timóteo possui impressos possui status com 

a indicação de quantidade disponível para empréstimo e com o sumário 

completo. 

Selecionando um periódico eletrônico o usuário é direcionado para a 

página da revista, onde consegue acessar a publicação atual e anteriores da 

revista selecionada. 

 

2 Relação de periódicos do curso de Direito 

 

2.1 Direito 

 

Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia 

 

Revista do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade 

Federal Fluminense apresenta periodicidade semestral composto por dossiê 

temático nas áreas de antropologia ciências sociais. 

ISSN eletrônico: 2179-7331  

Instituição: Universidade Federal Fluminense  

Indexação: Qualis CAPES →A2 

Site: http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica  

Forma de acesso: eletrônico  

 

Argumenta: Revista Jurídica 
 

Publicada pelo Programa de Mestrado em Ciência Jurídica de periodicidade 

semestral destinada a publicação de textos de ciência jurídica, ciências sociais 

aplicadas e ciências humanas com o propósito de difundir em nível nacional e 

internacional as reflexões dos pesquisadores de temas relacionados com justiça e 

a exclusão social. 

 

http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica
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ISSN impresso: 1676-2800   

ISSN eletrônico: 2317-3882  

Instituição: Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico  

 

Cadernos de Direito 

 

Produções acadêmico-científicas do curso de mestrado em direito da 

Universidade de Piracicaba (UNIMEP) com o objetivo de publicar artigos de Direito 

em sua complexidade, abrangendo suas dimensões políticas, filosóficas, 

sociológicas e históricas. 

ISSN impresso: 1676-529X 

ISSN eletrônico: 2238-1228  

Instituição: Universidade de Piracicaba (UNIMEP)  

Indexação: Qualis CAPES → B4 

Site: https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/index/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico  

 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito UFRGS 

 

Compreendendo o doutorado e o mestrado apresenta como peculiaridade o 

transpasse em suas quatro áreas de concentração, direito privado, público, 

internacional e teoria do direito. Como ideia nuclear de sintetizar a expressão 

fundamentos da experiência jurídica que se agrupa em três linhas de pesquisa: 

fundamentos dogmáticos da experiência jurídica, fundamentos teóricos filosóficos da 

experiência jurídica e fundamentos da integração jurídica. 

ISSN impresso: 1678-5029  

ISSN eletrônico: 2317-8558  

Instituição: Universidade Federação do Rio Grande do Sul (UFRGS)  

 

http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/index
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/index/index
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Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: http://seer.ufrgs.br/ppgdir/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico  

 

Ciências Sociais Aplicada em Revista 

 

Meio de divulgação da produção acadêmica dos Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Direito da Unioeste. O projeto tem como foco disseminar 

pesquisas da área das Ciências Sociais Aplicadas em interface com as demais áreas 

do conhecimento além de ampliar a divulgação do conhecimento, seus fundamentos, 

funções e aplicabilidade. 

ISSN impresso: 1679-348X   

ISSN eletrônico: 1982-3037  

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) Campus 

de Marechal Cândido Rondon 

Indexação: Qualis CAPES → B4 

Site: http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/index  

Forma de acesso: impresso e eletrônico  

 

CIVITAS: Revista de Ciências Sociais  

 

Revista com publicação de artigos na área de Ciências Sociais pelo programa 

de pós-graduação em ciências sociais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ISSN impresso: 1519-6089  

ISSN eletrônico: 1984-7289  

Instituição: Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/index 

Forma de acesso: impresso e eletrônico  

 

 

http://seer.ufrgs.br/ppgdir/index
http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/index
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Direito e Justiça 

A revista 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. 

ISSN impresso: 2178-2466  

ISSN eletrônico: 1676-8558  

Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

(URI)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direito_e_justica/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

Direitos Culturais 

 

A Revista Direitos Culturais, criada em 2006, foi uma iniciativa do Programa 

de Pós-Graduação – Mestrado em Direito da URI - campus de Santo Ângelo - RS 

com o propósito de servir ao debate acadêmico e institucional. 

ISSN impresso: 1980-7805  

ISSN eletrônico: 2177-1499 

Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

(URI)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

Lua Nova 

 

Lua Nova é editada pelo Centro de Estudos da Cultura Contemporânea 

(CEDEC) e foi fundada em 1984 como uma revista para debate e intervenção sobre 

  

http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direito_e_justica/index
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/index
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as principais questões que mobilizaram a sociedade na época. Desde 1988, com o 

número 15, ganhou seu formato atual, com números centrados em núcleos temáticos 

e com artigos independentes, focados na reflexão de longo alcance, tanto em análise 

empírica quanto em fundamentos teóricos, sobre questões relacionadas a três 

campos fundamentais: Democracia, cidadania e direitos. Atualmente é uma 

publicação de primeira linha no meio acadêmico, com altas avaliações por agências 

patrocinadoras de pesquisas e com indexação nacional e internacional. 

ISSN impresso: 0102-6445  

ISSN eletrônico: 1807-0175  

Instituição: Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) 

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

6445&lng=en&nrm=iso  

Forma de acesso: impresso e eletrônico  

 

Novos Estudos Jurídicos 

 

Tem por missão promover o aprimoramento dos estudos na área do Direito, 

especialmente nas seguintes áreas: “Constitucionalismo e Produção do Direito” e 

“Direito e Jurisdição”. As publicações dar-se-ão até o último dia dos meses de abril, 

agosto e dezembro de cada ano. A revista o estimula aos debates críticos e éticos 

sobre assuntos relacionados aos temas acima identificados e que compõe sua linha 

editorial. 

ISSN eletrônico: 2175-0491 

Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/index   

Forma de acesso: eletrônico 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=en&nrm=iso
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/index
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Pensar: Revista de Ciências Jurídicas 

 

A Revista Pensar – Revista de Ciências Jurídicas da Universidade de 

Fortaleza é uma publicação quadrimestral fundada em 1992 pela Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR). Consolidou sua importância acadêmica a partir das relevantes 

discussões científicas que tem conduzido, seja no campo do Direito ou das disciplinas 

afins. 

ISSN eletrônico: 2317-2150  

Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: http://periodicos.unifor.br/rpen/index   

Forma de acesso: eletrônico  

 

RDB - Revista de Direito Brasileira  

 

RDB é uma publicação quadrimestral e oficial do CONPEDI, Conselho 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, que visa fomentar o estudo das 

questões mais relevantes que envolvem a jurisdição constitucional tanto em âmbito 

nacional quanto estrangeiro. Neste sentido, procura-se estudar os principais temas 

do Direito Contemporâneo de modo reflexivo e dialético. Objetiva-se criar um campo 

vasto de discussão e aproximação do Direito interno e internacional, propiciando um 

intercâmbio de informações e soluções sobre as mais diversas questões jurídicas 

situadas no âmbito da jurisdição constitucional. Tem como finalidade oferecer aos 

estudiosos do Direito uma visão atualizada dos principais temas das Cortes 

Constitucionais, buscando aproximar a teoria da prática. 

ISSN impresso: 2237-583X  

ISSN eletrônico: 2358-1352  

Instituição: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito 

(CONPEDI)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: http://www.indexlaw.org/index.php/rdb/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

http://periodicos.unifor.br/rpen/index
http://www.indexlaw.org/index.php/rdb/index
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Revista Brasileira de Direito Constitucional 

 

Propósito de ser caminho de especialização, de estudos avançados no Direito 

Constitucional, oferecendo o que há de mais moderno e atual no que se refere a 

algum tema-chave desta área do saber. Congrega o pensamento de juristas 

nacionais e de número considerável de estrangeiros que se destacam por suas 

pesquisas e publicações sobre a questão prática e profissional da respectiva edição. 

Não agrega simplesmente estudos dispersos da área, mas sim manifestações 

avalizadas sobre um tópico relevante para os problemas jurídicos do dia a dia do 

profissional do direito. 

ISSN impresso: 1678-9547 

ISSN eletrônico: 1983-2303  

Instituição: Escola Superior de Direito Constitucional  

Indexação: Qualis CAPES → C 

Site: http://www.esdc.com.br/publicacoes.htm   

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

A Revista da Faculdade de Direito da UFMG tem como objetivo primordial 

veicular os artigos de colaboradores nacionais e internacionais bem como de 

professores da própria Faculdade de Direito da UFMG, da maior importância e das 

pesquisas nela levadas a efeito. Com isto pretende não só divulgar o esforço 

científico elaborado, como possibilitar a sua informação a trabalhos semelhantes 

desenvolvidos no Brasil e no mundo. 

ISSN impresso: 1984-1841 

ISSN eletrônico: 0304-2340  

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

http://www.esdc.com.br/publicacoes.htm
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/index
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Revista da Seção Judiciária do Rio Janeiro 

 

A revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de periodicidade 

quadrimestral, propõe-se a ser um espaço voltado para o diálogo entre a reflexão e 

a aplicação do Direito. Nesse sentido, considerando a multiplicidade de enfoques e 

abordagens a respeito das questões apresentadas aos pesquisadores e operadores 

do Direito, é privilegiada a abordagem do objeto jurídico como elemento de interesse 

investigativo complexo. 

ISSN eletrônico: 2177-8337 

Instituição: Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ)  

Indexação: Qualis CAPES → B4 

Site: http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/index    

Forma de acesso: eletrônico 

 

Revista de Direito Sanitário 

 

A Revista tem por objetivos divulgar o conhecimento e fomentar discussões 

no campo interdisciplinar do direito sanitário, independentemente da formação 

original do autor. A publicação destina-se aos profissionais que atuam no âmbito do 

direito sanitário, políticas públicas, direito e saúde pública, bem como aos 

pesquisadores, professores e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação 

dessas áreas. 

ISSN eletrônico: 2316-9044 

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: http://www.revistas.usp.br/rdisan  

Forma de acesso: eletrônico 

 

Revista de Estudos Jurídicos Unesp 

 

Revista vinculada ao Programa de Pós-graduação em Direito da Unesp, 

publica em seus números, trabalhos jurídicos na forma de artigos, resenhas e 

traduções, na linha editorial “Sistemas Normativos e Fundamentos da Cidadania”,  

http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/index
http://www.revistas.usp.br/rdisan
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consoante sua área de concentração, com destaque para uma das três linhas de 

pesquisa do Mestrado: Direito, Mercado e Relações Internacionais; Direito, 

Sociedade e Políticas Públicas; Efetividade e Tutela dos Direitos Fundamentais. 

ISSN impresso: 1414-3097   

ISSN eletrônico: 2179-5177  

Instituição: Universidade Estadual Paulistana (UNESP)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/index  

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

Revista Direito GV 

 

Revista publica artigos, resenhas, e traduções inéditos (nacional ou 

internacionalmente) com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, 

inclusive artigos interdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos 

campos de pesquisa Direito e Desenvolvimento (law & development), Direito e 

Sociedade (law & society) e Direito e Economia (law & economics).  

ISSN eletrônico: 2317-6172 

Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv   

Forma de acesso: eletrônico  

 

Revista do Curso de Direito da UNIABEU 

 

A Revista do Curso de Direito da UNIABEU é um periódico eletrônico 

semestral destinado a divulgar as pesquisas acadêmico-científicas dos docentes e 

discentes do Curso de Direito da UNIABEU, bem como da comunidade científica em 

geral. Publica textos inéditos, em português ou inglês, que são submetidos à 

avaliação por pares, segundo as normas para contribuições. 

ISSN eletrônico: 2236-7942 

Instituição: União Brasileira de Ensino Universitária (UNIABEU)  

Indexação: Qualis CAPES → C 

https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/index
https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv
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Site: http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/rcd/index   

Forma de acesso: eletrônico  

Revista do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília  

 

A Revista do Curso de Mestrado em Direito (RVMD) é uma revista virtual que 

nasceu destinada à publicação de artigos no âmbito do Programa de Mestrado da 

Universidade Católica de Brasília, publicando material de colaboradores de outras 

instituições e de docentes e discentes do próprio Programa, de forma a promover a 

integração acadêmica, por via da publicação de artigos de alto nível acadêmico. 

ISSN eletrônico: 1980-8860 

Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/index  

Forma de acesso: eletrônico  

 

Revista Eletrônica Direito e Política 

 

A Revista Eletrônica Direito e Política está direcionada à publicação de 

trabalhos docentes e discentes do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da 

Universidade do Vale do Itajaí (CEJURPS/Univali), e de outras instituições, no Brasil 

e no exterior, que mantenham cursos de graduação e pós-graduação em Direito e 

Ciência Política. Trata-se de um periódico que pretende servir à comunidade 

científica como um instrumento de informação e divulgação dos inúmeros trabalhos 

que são produzidos e devem ser publicados. 

ISSN eletrônico: 1980-7791 

Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/index    

Forma de acesso: eletrônico  

 

Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 

 

 

http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/rcd/index
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/index
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/index
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De periodicidade semestral aberto a acadêmicos e 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 

Jurídicas e Sociais. 

ISSN eletrônico: 1981-3694 

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/index  

Forma de acesso: eletrônico 

 

Revista Prima Facie: Direito, História e Política 
 

A revista semestral eletrônica Prima Facie tem interfaces voltadas para a 

Filosofia, a História, a Ciência Política e demais áreas afins. Visa propiciar debates 

atualizados sobre problemas do Brasil e do mundo contemporâneo com a 

participação de pesquisadores de diversas universidades nacionais e estrangeiras. 

ISSN eletrônico: 1678-2593 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)  

Indexação: Qualis CAPES → B1 

Site: http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/primafacie/index   

Forma de acesso: eletrônico 

 

Revista Sequência 

 

Uma publicação temática de periodicidade semestral editada pelo Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da UFSC. Publica artigos, relatórios de 

pesquisas, comunicações em congressos, inéditos, escritos por docentes, discentes 

e pesquisadores ligados a cursos de pós-graduação em Direito, assim como 

resenhas, nas áreas temáticas de Teoria Crítica do Direito, enfatizando o 

constitucionalismo contemporâneo e seus reflexos nas seguintes áreas do Direito: 

Direito, Estado e Sociedade; Filosofia, Teoria e História do Direito; Relações 

Internacionais. 

ISSN eletrônico: 2177-7055 

https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/index
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/primafacie/index
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Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  

Indexação: Qualis CAPES → A1 

Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/index  

Forma de acesso: eletrônico 

 

UFPR - Revista da Faculdade de Direito 

 

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. De fato, por mais de sessenta anos a Revista tem respeitado 

seu passado, assim como tem sido um local para discussão de ideias e conceitos 

inovadores.  

ISSN impresso: 0104-3315  

ISSN eletrônico: 2236-7284 

Instituição: Revista da Faculdade de Direito (UFPR)  

Indexação: Qualis CAPES →A2 

Site: https://revistas.ufpr.br/direito/index   

Forma de acesso: impresso e eletrônico 

 

Universitas Jus 

 

A revista Universitas Jus é uma publicação organizada pela Faculdade de 

Direito do Centro Universitário de Brasília. Seu objetivo é divulgar pesquisas que 

procurem pensar o Direito a partir de sua inserção no mundo contemporâneo. A 

revista publica artigos e resenhas inéditos e pretende contribuir para a partilha de 

experiências e de ideias, tornando-se, assim, uma publicação especializada sobre 

temas que focalizam o estudo do Direito.  
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