Informativo Oportunidades Acadêmicas
PPGDIR - UFMA
Edição nº 13 – novembro de 2015
REVISTAS NACIONAIS
Submissão Permanente (Fluxo Contínuo)
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE | REVISTA DIREITO E LIBERDADE
Qualis B1 em direito
A revista alinha-se aos objetivos do supramencionado boletim, buscando incentivar a produção científica, além de
pretender representar um espaço qualificado de divulgação do conhecimento, não só da área jurídica, mas, nas áreas afins,
como, por exemplo, as coirmãs, Filosofia, Sociologia e Ciência Política, principalmente no âmbito do Desenvolvimento, Meio
Ambiente e Cidadania; Violência de Gênero; e Produção e Aplicação do Direito.

A&C. REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO & CONSTITUCIONAL
Qualis A1 em Direito.
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.

USP | REVISTA TEMPO SOCIAL
Qualis A1 em Direito, Qualis A1 em Sociologia, Qualis A2 em Educação, Qualis A2 em História, Qualis B1 em Filosofia,
Qualis B1 em Ciência Política e Relações Internacionais, Qualis B2 em Antropologia.
A revista Tempo Social é uma revista aberta à colaboração de pesquisadores de renome, de universidades e instituições de
pesquisa do Brasil e do exterior. Sua linha editorial 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. Sua meta primordial é produzir um debate de idéias a respeito da realidade brasileira e
sua inserção como um país da América do Sul em um mundo cada vez mais globalizado e internacionalizado tendo em
vista a busca de caminhos e propostas para a transformação de nossa realidade social e cultural.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | REVISTA ILHA
Qualis B1 em Antropologia.
ILHA - revista de Antropologia é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da
Universidade Federal de Santa Catarina e se propõe a divulgar artigos originais sobre temáticas que privilegiem pesquisas
e discussões teóricas tendo em vista o desenvolvimento da Antropologia. A revista publica Artigos, Dossiês, Seções e
Números temáticos, Debates (artigos com especial interesse teórico-metodológico que se fazem acompanhar de
comentários críticos assinados por outros autores), Entrevistas, Ensaios bibliográficos (resenhas críticas e interpretativas de
vários livros que abordem a mesma temática), Resenhas biblio/disco/cine/videográficas (pequenas resenhas de livros,
discos, filmes ou vídeos recentes - até dois anos), Notas de pesquisa (relato de resultados preliminares ou parciais de
pesquisa), Relação de teses e dissertações defendidas no PPGAS/UFSC no ano da publicação, Agenda (Informações
sobre eventos acadêmicos).

FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA | REVISTA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Qualis B3 em Direito.
A “Revista de Direitos e Garantias Fundamentais”, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de
Vitória, com publicação semestral, iniciada em 2006, tem distribuição nacional. Aceita trabalhos que tenham conteúdo
acadêmico e que versem sobre Direitos Fundamentais e/ou temáticas correlatas. No ato da submissão os autores deverão
optar por uma das seções a seguir relacionadas. A última seção, por seu caráter mais abrangente, poderá recepcionar
trabalhos que não tenham se enquadrado nas seções anteriores.
a)

Filosofia dos Direitos Fundamentais.

b)

Hermenêutica, Jurisdição Constitucional e Cidadania.

c)

Direito, Sociedade e Cultura.

d)

Grupos Invisibilizados, Memórias e Lutas pelos Direitos Humanos.

e)

Direitos Fundamentais Sociais.

f)

Violência, Sistemas Penais e Democracia.

g)

Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE DIREITO
DA UFSM
Qualis B1 em Direito.
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.
Para tanto busca estar em sintonia e transitar entre os melhores indexadores nacionais e internacionais de periódicos.
Por fim, por estar situada no contexto da Universidade Federal de Santa Maria, a Revista Eletrônica do Curso de Direito,
busca harmonizar os interesses institucionais e expectativas da comunidade acadêmica.

FGV | REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Qualis A2 em Ciências Sociais Aplicadas I, A2 em Interdisciplinar, A2 em Administração e Ciências Contábeis, B1 em
Sociologia, B1 em Psicologia, B1 em Ciência Política e Relações Internacionais, B4 em Economia.
A RAE-Revista de Administração de Empresas, publicada bimestralmente pela Fundação Getulio Vargas Escola de
Administração de Empresas de São Paulo, é a primeira revista científica brasileira na área, lançada em maio de 1961 e,
desde então, tem sua publicação ininterrupta.
RAE é um periódico pioneiro, de vanguarda e vem se consolidando como uma publicação de referência no meio
acadêmico-científico, destacando-se nos níveis mais altos de padrão de qualidade e rigor acadêmico. RAE publica artigos
inéditos, avaliados no sistema de avaliação duplo-cega.
A RAE é uma revista generalista na área de Administração, voltada a professores, pesquisadores e estudantes.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) | REVISTA DE DEFESA DA
CONCORRÊNCIA
Qualis B2 em Direito.
A Revista de Defesa da Concorrência, editada pelo CADE, tem como objetivo contribuir para o fomento da produção
acadêmica sobre defesa da concorrência e difundir conhecimento sobre os temas concorrenciais.

USP | PLURAL – REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Qualis B5 em Direito, B5 em Sociologia, B5 em Filosofia
Desde sua primeira edição, lançada no primeiro semestre de 1994, a Plural vem se estabelecendo como importante veículo
de divulgação de trabalhos científicos e resultados de pesquisas sociológicas no Brasil, figurando-se ainda como espaço
heterogêneo do debate acadêmico dentro do campo maior das ciências sociais. Com isso, a Plural busca proporcionar ao
leitor a possibilidade de se defrontar com a diversidade de temas, propostas teóricas, metodologias de pesquisas e estilos
do fazer intelectual, o que reflete, de um lado, o compromisso da revista com a pluralidade, e, de outro, o desejo de que o
debate sociológico entre perspectivas seja incentivo para o avanço de nosso entendimento acerca do “social”.

REVISTA JURÍDICA DO CESUCA
Qualis B4 em Direito.
A Revista Jurídica do Cesuca nasceu em 2013, tendo publicado até o momento 4 números (dois em 2013, e 2 em 2014),
sem interrupções. A proposta da Revista Jurídica é apresentar ao leitor, a cada novo número, artigos concentrados na linha
de pesquisa "Direitos Fundamentais, Efetividade e Cidadania".

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA & CENTRO DE ESTUDOS AVANÇOS DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | REVISTA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Ainda não classificada pelo Qualis/CAPES.
Revista de Pesquisa em Políticas Públicas (RP3) surge como um espaço para reflexão conceitual e teórica sobre a área de
Políticas Públicas e Administração Pública no Brasil. Ao longo dos anos 80 e de parte significativa dos anos 90 do último
século, a ação do Estado brasileiro nessa área foi, em função de vários motivos, esvaziando-se. Porém, nas últimas
décadas, esse espaço voltou a ser ocupado. Temos, hoje, a convicção de que o Estado Nacional é um ator fundamental
para a indução do desenvolvimento econômico e social, não apenas no Brasil, mas, em especial, em todo o continente
latino-americano. Nesse sentido, a RP3 tem como objetivo ser um espaço para discussões sobre a dinâmica da formulação
e da gestão das políticas públicas no país, sem descartar, contudo, as experiências interacionais recentes.

PUC/SP | BAKHTINIANA - REVISTA DE ESTUDOS DO DISCURSO
Qualis A1 em Linguística, A2 em Educação, A2 em Ciências Sociais Aplicadas I, A2 em Interdisciplinar, B2 em Psicologia.
Bakhtiniana - Revista de Estudos do Discurso, em formato eletrônico, foi criada em 2008 pelo Programa de Estudos PósGraduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem /LAEL-PUCSP e pelo Grupo de Pesquisa /CNPq Linguagem,
Identidade e Memória, com o objetivo de promover e divulgar pesquisas produzidas no campo dos estudos do discurso.
Atualmente publica três números por ano, constituídos sobretudo de artigos, resenhas, traduções, debates e notícias de
eventos científicos produzidos por pesquisadores doutores e/ou professores doutores vinculados a instituições de ensino
superior e pesquisa nacionais ou internacionais.

DILEMAS – REVISTA DE ESTUDOS DE CONFLITO E CONTROLE SOCIAL
B2 em Direito, B2 em História, B1 em Sociologia, B5 em Ciência Política e Relações Internacionais, B3 em Antropologia.
É dedicada a promover o desenvolvimento científico e o debate de ideias nos temas da área de estudos dos conflitos e do
controle social em ciências sociais, como: comportamentos desviantes, violências, crime, moralidade, conflitos envolvendo
movimentos sociais e ação coletiva, conflitos urbanos, justiça criminal, segurança pública, instituições públicas e privadas
de controle social.

REVISTA FÓRUM DE DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO
Não classificada pelo Qualis/CAPES.
Nesta Revista são abordados vários temas vinculados ao direito econômico e financeiro, como concorrência, planejamento,
serviços públicos, recursos minerais e petrolíferos, moeda, sistema financeiro, comércio internacional, abrangência da lex
mercatoria, reforma agrária e reforma urbana, função social da propriedade, análises sobre a ordem econômica
constitucional, sobre o desenvolvimento econômico, dentre inúmeros outros que merecerão destaque em nossas páginas.

REVISTA DIREITO AMBIENTAL E SOCIEDADE
Qualis B1 em Direito.
A linha editorial da Revista é “Direito Ambiental e Sociedade” e é publicada com periodicidade semestral, disponível em
versão eletrônica.

REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
Qualis B5 em Filosofia, C em Direito.
A Revista Diálogos do Direito nasceu a partir do Projeto "Jardim do Curso de Direito". O Jardim merece ser, na proposta dos
filósofos gregos do epicurismo, um lugar muito privilegiado, e raro, de liberdade, ou, na proposta dos estóicos, uma busca
de serenidade. O diálogo parte, assim, de obras literárias, escolhidas pelos professores do Curso, uma para cada edição,
concentrando o diálogo de um semestre entre pesquisadores, discentes e docentes.

REVISTA DE DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
Avaliação da CAPES não informada na Web Qualis.
Publicação trimestral que tem o propósito de estudar e difundir o Direito de Família e das Sucessões, assim como
disciplinas correlatas, jurídicas e não jurídicas.
Seu conteúdo traz artigos e outros textos científicos, como comentários sobre importantes acórdãos dos tribunais estaduais,
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Artigos devem ser submetidos por meio do e-mailcontato@adfas.org.br

UNISAL | REVISTA DIREITO & PAZ
Qualis B2 em Direito, B3 em Sociologia.
A Revista DIREITO & PAZ é um periódico apoiado institucionalmente pelo Programa dePesquisa e Pós-Graduação do
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – e está aberta àcomunidade acadêmica e destina-se à publicação de
trabalhos que, pelo seu conteúdo,possam contribuir para a formação e o desenvolvimento científico, além da atualização
doconhecimento na área específica do Direito.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS
(ANPOCS) | 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 I

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. Além dos autores nacionais, incorpora contribuições de cientistas sociais estrangeiros de renome. Sua
penetração é crescente, assim como seu prestígio.

UFRGS | REVISTA DEBATES
Qualis B3 em Direito, B3 em Sociologia, B2 em Ciência Política e Relações Internacionais, B2 em Interdisciplinar.
A Revista Debates, editada pelo Núcleo de Pesquisa Sobre a América Latina (NUPESAL) em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Ciência Política da UFRGS, tem como objetivo central constituir um espaço de debate e confronto sobre
questões contemporâneas no âmbito das Ciências Humanas/Ciência Política, abordadas sob uma multiplicidade de
perspectivas.
Nesse sentido, as bases sobre as quais a revista se assenta são a pluralidade de expressão e o reconhecimento da
multidisciplinaridade teórica e metodológica. A revista acolhe contribuições das mais variadas disciplinas, privilegiando as
que apresentem relação com a Ciência Política, observados os requisitos do trabalho científico, que se constituam em
contribuições significativas para uma compreensão aprofundada e alternativa às temáticas focalizadas

REVISTA VEREDAS DO DIREITO: DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Qualis A2 em Direito
A Revista Veredas do Direito aponta em seu subtítulo dois elementos: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Direciona, portanto, seu objeto de interesse justamente para temáticas diretamente relacionadas às áreas de concentração
do Programa de Pós-graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara - ESDHC: (1) Direito Ambiental e (2)
Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, a Revista tem como finalidade constituir instrumento de veiculação de
trabalhos científicos e doutrinários dedicados a aspectos e elementos que guardem relação com tais assuntos, em especial
na área do Direito.

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO/USP | REVISTA DIGITAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO
Ainda não há qualificação da CAPES.
Como veículo de referência de direito administrativo, processo administrativo e ramos jurídicos especializados da
Administração Pública, a RDDA abrange artigos e textos científicos de alta qualidade, aprovados de acordo com um
processo mais longo e aprofundado de diálogo entre autores e pareceristas. Em outras palavras, objetiva-se abrir espaço
para a publicação de trabalhos críticos, inovadores e diferenciados em termos de metodologia e de conteúdo. Nesse
sentido, a RDDA valoriza colaborações inovadoras capazes de estimular a transformação e aprimoramento da ciência do
direito administrativo e da Administração Pública.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | REVISTA DIREITO À SUSTENTABILIDADE
Qualis ainda não informado no site da CAPES.
Publicação semestral editada pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu. O projeto
tem como proposta divulgar trabalhos em forma de artigos, resenhas e entrevistas das diversas áreas cobertas pelo escopo
das ciências jurídicas, sociais e áreas afins.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS EM
REVISTA
Qualis B4 em Interdisciplinar.
A Revista Ciências Sociais Aplicadas em Revista é um meio de divulgação da produção acadêmica dos Cursos de
Administração, Ciências Contábeis e Direito da Unioeste - Campus de Marechal Candido Rondon. Tem como foco
disseminar pesquisas da área das Ciências Sociais Aplicadas em interface com as demais áreas do conhecimento, numa
visão inter e transdisciplinar. Objetiva, com esta investida, a busca de ampliação da visão do conhecimento, seus
fundamentos, funções e aplicabilidade.

IBCCRIM | REVISTA LIBERDADES
Qualis C em Direito.
A revista Liberdades é o periódico eletrônico quadrimestral do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM que
carrega a vocação de procurar ampliar os horizontes de discussões das ciências criminais, buscando, para além dos
diálogos e intersecções necessários entre os diversos saberes que rondam a questão criminal, arejá-la com a divulgação do

pensamento crítico que não observa amarras em seu objetivo de procurar entender a sociedade contemporânea,
carregando sempre acesa a chama utópica da efetivação dos Direitos Humanos nos múltiplos e complexos conflitos sociais.

RT/ THOMSON REUTERS | REVISTA DE DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO (RDCC)
Qualis B2 em Direito.
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.

REVISTA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Qualis B5 em Direito.
A Revista Jurídica da Presidência é um periódico voltado à publicação de artigos científicos inéditos, resultantes de
pesquisas e estudos independentes sobre a atuação do Poder Público em todas as áreas do direito, que forneçam
subsídios para reflexões sobre a legislação nacional e as políticas públicas desenvolvidas na esfera federal.

UFRGS | REVISTA DEBATES
Qualis B3 em Direito, B3 em Sociologia, B2 em Ciência Política e Relações Internacionais, B2 em Interdisciplinar.
A Revista Debates, editada pelo Núcleo de Pesquisa Sobre a América Latina (NUPESAL) em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Ciência Política da UFRGS, tem como objetivo central constituir um espaço de debate e confronto sobre
questões contemporâneas no âmbito das Ciências Humanas/Ciência Política, abordadas sob uma multiplicidade de
perspectivas.
Nesse sentido, as bases sobre as quais a revista se assenta são a pluralidade de expressão e o reconhecimento da
multidisciplinaridade teórica e metodológica. A revista acolhe contribuições das mais variadas disciplinas, privilegiando as
que apresentem relação com a Ciência Política, observados os requisitos do trabalho científico, que se constituam em
contribuições significativas para uma compreensão aprofundada e alternativa às temáticas focalizadas.

REVISTA ZEITGEIST DE FILOSOFIA E DIREITO
Qualificação não encontrada no site da CAPES.
A Revista Zeitgeist é uma publicação científica, com caráter interdisciplinar, vinculada à Faculdade de Filosofia e Letras de
Diamantina, Faculdade de Ciências Jurídicas de Diamantina e a Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha. A
Revista Zeitgeist, isto é, espírito da época, quer articular a Filosofia e o Direito sobre um espírito humano histórico, ideal e
legal. Levando em consideração a dimensão fenomenológica do espírito enquanto pensamento que se faz na história até a
realização da liberdade total.

UERJ | REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PROCESSUAL
Qualis B3 em Direito.
A Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP destina-se a divulgar artigos, dissertações, teses e pesquisas
desenvolvidos por Professores e discentes do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ, bem como por processualistas de Universidades brasileiras e estrangeiras.

FGV | CADERNOS EBAPE
Qualis a2 em administração.
Trata-se de periódico online com foco na área de administração, patrocinado pela escola brasileira de administração pública
e de empresas da fundação getulio vargas. Foi publicado online em 2003 com a missão de modernizar a série cadernos
ebap. O periódico, com periodicidade trimestral, tem como objetivo promover o debate de temas relevantes na
administração. A linha editorial está baseada em perspectivas interdisciplinares e críticas.

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | ESPAÇO JURÍDICO: JOURNAL OF LAW
Qualis A2 em Direito.
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. O termo "Direitos
Fundamentais Civis" engloba estudos sobre liberdades individuais, direitos civis e direitos cívicos. O termo "Direitos
Fundamentais Sociais" compreende os direitos à saúde, à alimentação, ao vestuário, à moradia, à segurança de renda em
caso de impossibilidade para o trabalho, ao trabalho, à educação, à cultura, ao lazer, à inclusão social dos marginalizados.

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | ESPAÇO JURÍDICO: JOURNAL OF LAW
Qualis A2 em Direito.
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. O termo "Direitos
Fundamentais Civis" engloba estudos sobre liberdades individuais, direitos civis e direitos cívicos. O termo "Direitos
Fundamentais Sociais" compreende os direitos à saúde, à alimentação, ao vestuário, à moradia, à segurança de renda em
caso de impossibilidade para o trabalho, ao trabalho, à educação, à cultura, ao lazer, à inclusão social dos marginalizados.

REVISTAS GOVERNET
Qualis C em Direito, Ciência Política e Relações Internacionais, Ciências Sociais Aplicadas.
Qualis B5 em Administração, Ciências Contábeis.
As Revistas Governet são periódicos mensais que divulgam trabalhos técnicos e científicos em diversas áreas de interesse
da Administração Pública, especialmente aquelas relacionadas a Licitações e Contratos, Orçamento e Finanças, Recursos
Humanos, Convênios e Parcerias e Administração Pública e Gestão Municipal. Os temas encampam as áreas do Direito
Constitucional, Administrativo e Financeiro, Contabilidade Pública, Economia e Administração Pública
__________________________________________________________________________________________________

UERJ | REVISTA DIREITO & PRÁXIS
Qualis A1 em Direito.
A Revista Direito e Práxis é uma publicação acadêmica, vinculada à linha de pesquisa em Teoria e Filosofia do Direito do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é a difusão de
trabalhos acadêmicos voltados às áreas de Teoria e Filosofia do Direito, Sociologia Jurídica e Filosofia Política, bem como
de pesquisas interdisciplinares fundadas em metodologias e abordagens de caráter crítico.
___________________________________________________________________________________________________

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA/RG | REVISTA DIREITO & JUSTIÇA
Qualis B4 em Direito, B5 em Sociologia.
A revista "Direito e Justiça" abrange temáticas jurídicas relevantes à teoria e prática da ciência jurídica. Destaca-se seu
compromisso com a contemporaneidade
e a velocidade das informações em uma rede universal de interação comunicativa. Há três âmbitos de abrangência:
disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Os artigos são submetidos à Comissão Avaliadora e sua revisão final cabe ao
Conselho Editorial. A periodicidade é semestral, com publicação nos meses de junho e dezembro. Recomendações: ABEC,
CNPq, CAPES, FAPERGS, FINEPE, AJURIS, OAB.
___________________________________________________________________________________________________

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA/MG | REVISTA DA FACULDADE MINEIRA DE DIREITO
Qualis B5 em Direito, B5 em Sociologia.
O Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais apresenta à comunidade
acadêmica a Revista da Faculdade Mineira de Direito, com o objetivo de aprimorar a reflexão sobre a complexa relação
entre Direito e Democracia na sociedade contemporânea. Com essa iniciativa, a PUC Minas abre espaço para o diálogo
interdisciplinar entre os diversos setores do conhecimento das ciências sociais aplicadas.
___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | REVISTA DE ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
(ECONOMIC ANALYSIS OF LAW REVIEW)
Qualis B1 em Direito, B1 em Economia, B1 em Interdisciplinar.
Divulga estudos teóricos e empíricos que abordem questões jurídico-políticas pelo emprego de tradicionais disciplinas
econômicas como a microeconomia, a Teoria dos Jogos, a econometria e a Teoria da Escolha Pública (Public Choice),
além de disciplinas mais recentes como economia comportamental ou mesmo de outras áreas como a sociologia e a
biologia evolucionária.
A Revista de Análise Econômica do Direito foi criada na firme compreensão de que a análise econômica do direito está se
tornando cada vez mais importante na identificação e resolução de questões jurídicas relevantes e que é necessário
estreitar o diálogo entre juristas e cientistas sociais local e internacionalmente. Com este objetivo e tendo em vista que a
AED é aplicável a contextos sociais, políticos e econômicos muito distintos, a EALR nasceu multilíngüe, aceitando trabalhos
em português, espanhol e inglês.
____________________________________________________________________________________________

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS | REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS
CRIMINAIS

Qualis A2 em Direito, B2 em Sociologia, B4 em Filosofia, B1 em Antropologia, Ciência Política e em História.
Trata-se de publicação bimestral do IBCCRIM, sendo uma das mais conceituadas revistas jurídicas no âmbito das Ciências
Criminais. Respeitando o pensamento pluralista, a Revista reúne estudos sobre a Dogmática Penal e sua integração com
as diversas ciências, tais como a Criminologia, a Política Criminal, a Antropologia, a Sociologia, a Psiquiatria, a Psicologia, a
Medicina Legal e o Direito Penitenciário. Conheça aqui as normas para publicação de artigos, bem como informações sobre
a assinatura.
____________________________________________________________________________________________

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS | BOLETIM DO IBCCRIM
Qualis B4 em Direito, B5 em Sociologia, B5 em Filosofia, B5 em Ciência Política e Relações Internacionais, B4 em
Interdisciplinar.
Trata-se de publicação mensal que aborda diversos temas do Direito Penal, do Direito Processual Penal, da Criminologia,
da Antropologia jurídica e da Filosofia do Direito.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | REVISTA DE DIREITO SETORIAL E REGULATÓRIO (JOURNAL
OF LAW AND REGULATION)
Ainda não classificada pela CAPES/Qualis.
A revista se destina à publicação de artigos sobre fenômenos jurídicos com abordagem exclusivamente jurídica ou
interdisciplinar sobre os diversos setores regulados, tais como saneamento, educação, saúde, energia, recursos naturais,
telecomunicações,radiodifusão, transportes terrestres e aquaviários, aviação civil, entre outros e está aberta para
submissões de artigos em português, inglês, espanhol ou francês.
____________________________________________________________________________________________

REVISTA THESIS JURIS
Qualis B2 em Direito.
Trata-se de um periódico científico semestral da comunidade jurídica, disponível online, apoiado 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.
___________________________________________________________________________________________

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL (AJURIS)
Qualis B2 em Direito.
O Conselho Diretivo da Revista da AJURIS – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, convoca pesquisadores,
consultores, docentes, discentes e estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito, bem como profissionais
das carreiras jurídicas, para a apresentação de artigos de interesse acadêmico com o objetivo de compor sua publicação.
A Revista da AJURIS ocupa um lugar de destaque no âmbito das publicações jurídicas tradicionais brasileiras,
comprometida com a qualidade dos textos e com sua atualidade e relevância. São recebidos artigos continuamente e sua
periodicidade é trimestral (quatro edições por ano).
Importa destacar que serão publicados apenas artigos inéditos (como tal considerados artigos não publicados em qualquer
meio, físico ou eletrônico, no Brasil), de acordo com declaração do respectivo autor) selecionados no âmbito da área de
concentração temática “Democracia, Judiciário e Sociedade” e das respectivas linhas de pesquisa.
___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFPR
Qualis B1 em 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. Distingue-se, assim, não apenas pela qualidade excepcional,
advinda de vasta experiência, mas também pelo pensamento progressista e disposto a dialogar com proposições inéditas.
A periodicidade é semestral.
____________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | REVISTA SEQUÊNCIA - ESTUDOS
JURÍDICOS E POLÍTICOS
Qualis B1 em Direito, B2 Interdisciplinar, B5 em Sociologia.
A revista SEQÜÊNCIA - ESTUDOS JURÍDICOS E POLÍTICOS, do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Universidade Federal de Santa Catarina, 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.
A peridiocidade é semestral.
_____________________________________________________________________________________________

E-LEGIS - REVISTA ELETRÔNICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Qualis B3 em Sociologia, Ciência Política e Relações Internacionais.
Revista cujo objetivo é veicular a produção acadêmica dos discentes, docentes e pesquisadores dos cursos de pósgraduação do CEFOR, bem como a produção acadêmica dos demais estudiosos sobre o Legislativo.
___________________________________________________________________________________________________

UEL | REVISTA SCIENTIA IURIS DO PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO NEGOCIAL
QUALIS B1 em Direito.
A Revista do programa de Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina "SCIENTIA IURIS", que tem
por missão disseminar a pesquisa no meio acadêmico, artigos científicos nacionais e estrangeiros.
___________________________________________________________________________________________________

REVISTA DIÁLOGOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO
Não Classificada pelo Qualis/CAPES.
A Revista Diálogos em Direito Administrativo é uma revista cientifica eletrônica que visa dar espaço aos pesquisadores e
operadores do direito. Trata-se de um projeto de difusão de conhecimento no campo do direito administrativo e voltado
tanto para o publico especializado, quanto para quem está iniciando seus estudos no campo do direito administrativo.
A periodicidade da publicação é semestral.
_____________________________________________________________________________________________

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Qualis C em Direito, C em Ciência Política e Relações Internacionais, C em Interdisciplinar.
A Revista do TCU é uma publicação que veicula artigos técnicos com temática relativa aos tribunais de contas, ao controle
externo, à administração pública, ao direito público, à contabilidade, às finanças e à auditoria no âmbito do setor estatal. A
Revista do TCU tem periodicidade quadrimestral, é bilíngue (português e inglês) e possui assinantes institucionais em todo
o território nacional e também em outros países.
__________________________________________________________________________________________________

ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | REVISTA DA ESDM
Ainda sem qualificação pelo Qualis/CAPES.
A Revista está aberta às mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, inclusive a textos
interdisciplinares e artigos que se enquadrem no campo de pesquisa do Direito, nas ciências sociais aplicadas ou Law &
Society.
Todos os textos passarão por uma avaliação prévia realizada pela Diretoria da Revista, quanto a
sua adequação à linha editorial. Após esta avaliação, os artigos serão remetidos a dois
pareceristas anônimos, para avaliação qualitativa de forma e conteúdo, segundo o método
conhecido como “blind peer review”.
___________________________________________________________________________________________________

REVISTA ELETRÔNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Não qualificada pelo Qualis/CAPES.
O periódico traz artigos produzidos segundo as linhas temáticas da Revista, que são: sociedade e Estado; Administração
Pública; Direito Público; contabilidade pública; economia do setor público; tecnologia da informação e inteligência para o
controle externo; controle social; controle externo e interno; educação corporativa e escolas de governo.
___________________________________________________________________________________________________

USP | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO
Qualis C em Direito, B3 em Filosofia, B3 em Sociologia, B3 em Interdisciplinar.
Criada em 26 de abril de 1893, pela Congregação da Faculdade de Direito, teve sua primeira edição publicada em 15 de
novembro do mesmo ano.
Nesses 115 anos de existência, a Revista da Faculdade de Direito não passou por mudanças radicais nem por longos
períodos de interrupção, com exceção do lapso entre 1914 a 1925, em razão da Primeira Guerra Mundial, quando se
enfrentou enorme dificuldade para aquisição de papel para impressão.
Considerando o grande número de seções da revista, recomenda-se consultar quais delas estão recebendo submissões no
momento. Esta informação pode ser obtida acessando a opção “sobre” e “foco e escopo”.

_____________________________________________________________________________________________

UNISINOS | REVISTA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS, HERMENÊUTICA E TEORIA DO
DIREITO
Qualis B2 em Direito.
A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) da UNISINOS é uma publicação
quadrimestral que tem por finalidade divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo afine-se com
as seguintes temáticas gerais: Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direito; Sociedade, Novos Direitos e
Transnacionalização.
Os artigos ou trabalhos inéditos serão publicados em português, inglês ou espanhol, devendo sempre passar pelo corpo de
pareceristas que atua no sistema double blind review.
_____________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | TEORIA & PESQUISA: REVISTA DE CIÊNCIA
POLÍTICA
Qualis B2 em Ciência Política e Relações Internacionais, B2 em Sociologia, B4 em Antropologia, B3 em Ciências Sociais
Aplicadas I.
De periodicidade semestral, e divulgando artigos, resenhas e notas de pesquisa em português, inglês e espanhol, Teoria &
Pesquisa é publicada desde 1992, quando surgiu vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
UFSCar (programa hoje extinto). A partir de 2012, com um novo projeto gráfico e editorial, a revista passou a ser a
publicação oficial do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. A definição de uma nova linha editorial implicou na
mudança do subtítulo da revista. Assim nasceu a Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política.
__________________________________________________________________________________________________

UNIBH | REVISTA E-CIVITAS DO CURSO DE DIREITO
Qualificação C em Direito, B5 em Ciências Sociais Aplicadas, B5 em Ciência Política e Relações Internacionais.
São aceitos textos científicos em todas as áreas do Direito.
_____________________________________________________________________________________________

FDSBC | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Qualis C em Direito.
A Revista é uma publicação eletrônica semestral da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que objetiva
contribuir para a disseminação do conhecimento através da publicação de textos científicos de alta qualidade,
oferecendo aos seus leitores múltiplas possibilidades acerca do debate jurídico no contexto social.
___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO
Não classificada pelo Qualis/CAPES.
Revista Juris Plenum Direito Administrativo
Qualis B5 em Direito.
__________________________________________________________________________________________________

RDL | ANAMORPHOSIS – REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA
Não classificada pelo Qualis/CAPES
A Rede Brasileira Direito e Literatura divulga a ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura, publicação
científica eletrônica, semestral, bilíngue e de fluxo contínuo, cujo objetivo é divulgar artigos nacionais e estrangeiros
oriundos de pesquisas voltadas à produção de um conhecimento interdisciplinar na área de estudos e investigações em
Direito e Literatura.
___________________________________________________________________________________________________

FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA | REVISTA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Qualis B3 em Direito
______________________________________________________________________________________________

IMED | REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO
Qualis B1 em Direito.
A Revista Brasileira de Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) do Complexo de Ensino Superior
Meridional – IMED, de fluxo contínuo, convida todos os acadêmicos de Direito para submeterem suas propostas com
temáticas ligadas à: a) Direitos Fundamentais, Jurisdição Constitucional e Democracia: b) Ética, Cidadania e
Sustentabilidade; c) Direito e novas tecnologias na sociedade da informação e; d) Estudos sobre dogmática jurídica no
século XXI."

_____________________________________________________________________________

REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO E JUSTIÇA (RBDJ)/BRAZILIAN JOURNAL OF LAW AND
JUSTICE
Não classificada pelo Qualis/CAPES
A RBDJ é um novo periódico jurídico bilíngue de em fluxo contínuo.
_______________________________________________________________________________________________

IBDCIVIL І REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO CIVIL (RBDC)
Não classificada pelo Qualis/CAPES
Submissão de artigos à revista para o desenvolvimento de locus associativo privilegiado para o pensamento, debate e
construção do direito civil contemporâneo à luz da legalidade constitucional. Os trabalhos deverão ser inéditos e exclusivos,
isto é, sua publicação não deve estar pendente em outro local.
________________________________________________________________________________________________

IMDP | REVISTA DO INSTITUTO MINEIRO DE DIREITO PROCESSUAL
Não classificada pelo Qualis/CAPES
O Instituto Mineiro de Direito Processual convoca a seleção de trabalhos jurídicos para a Revista Jurídica IMDP
________________________________________________________________________________________________

REED | REVISTA DE ESTUDOS EMPÍRICOS EM DIREITO
Qualis C em Direito.
The journal is open to submissions that fall into one of these three axes: i) results of empirical research about any aspect of
law; ii) epistemological reflections on empirical legal research; iii) reflections on social research methodology that could be
useful for researchers in the legal field.
________________________________________________________________________________________________

REVISTA DIREITO GV
Qualis A2 em Direito, Qualis B2 em Administração e Ciências Contábeis, B3 em Ciência Política e Relações Internacionais.
Chamada permanente para artigos inéditos com temas de todas as áreas do Direito, sobretudo Direito e Desenvolvimento
(law and development), Direito e Sociedade (law and society) e Direito e Economia (law and economics). Também está
aberta a resenhas e ensaios.
________________________________________________________________________________________________

INTERSCIENCE PLACE
Qualis B1 em Direito
A revista surgiu a partir de uma proposta de criação de um espaço para publicações científicas em nível internacional na
área Interdisciplinar durante o V Congresso Latinoamericano de Humanidades promovido pela Rede Latinoamericana de
Humanidades.
________________________________________________________________________________________________

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAE | REVISTA JUSTIÇA E SISTEMA CRIMINAL
Qualis C em Direito
Aceita trabalhos relacionados ao Direito e ao Processo Penal, à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia JurídicoPenal e à Filosofia do Direito Penal.
________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO
E TRIBUTÁRIO
Qualis B2 em Direito.
Embora a Revista tenha por objetivo principal publicar textos de caráter acadêmico, publicará também textos de caráter
profissional que se adequem à sua proposta editorial, e também de temas ligados a esses ramos, como Direito Financeiro
________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | REVISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS AVANÇADAS
DO TERCEIRO SETOR
Não classificada pelo Qualis/CAPES
Tem como escopo divulgar pesquisas no Terceiro Setor, inserindo-se na linha de concentração do Programa de Mestrado
da UCB (Direito, Instituições e Desenvolvimento) e em suas linhas de pesquisa que, também, englobam: Sociedade,
Terceiro Setor e Instituições.

___________________________________________________________________________________________________

CONPEDI | REVISTA DE DIREITO BRASILEIRA
Qualis B1 em Direito
A Revista é dividida em uma parte geral, onde são abordados temas gerais da jurisdição constitucional, e uma parte
especial, que versa sobre temas específicos. Trabalhos destinados à parte geral são recebidos em fluxo contínuo. O tema
específico da próxima edição é “Precatórios e Dívid
___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | REVISTA DE ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
(ECONOMIC ANALYSIS OF LAW REVIEW)
Qualis B1 em Direito, B1 em Economia, B1 em Interdisciplinar.
Divulga estudos teóricos e empíricos que abordem questões jurídico-políticas pelo emprego de tradicionais disciplinas
econômicas como a microeconomia, a Teoria dos Jogos, a econometria e a Teoria da Escolha Pública (Public Choice),
além de disciplinas mais recentes como economia comportamental ou mesmo de outras áreas como a sociologia e a
biologia evolucionária.
A Revista de Análise Econômica do Direito foi criada na firme compreensão de que a análise econômica do direito está se
tornando cada vez mais importante na identificação e resolução de questões jurídicas relevantes e que é necessário
estreitar o diálogo entre juristas e cientistas sociais local e internacionalmente. Com este objetivo e tendo em vista que a
AED é aplicável a contextos sociais, políticos e econômicos muito distintos, a EALR nasceu multilíngue, aceitando trabalhos
em português, espanhol e inglês.
___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | REVISTA DO MESTRADO EM DIREITO
Qualis B3 em Direito
Aceita trabalhos inseridos na linha de concentração do Programa (Direito Econômico, Tributário e Financeiro) ou a ela
relacionados.
___________________________________________________________________________________________________

UFF | REVISTA CULTURAS JURÍDICAS
Qualis C em Direito, B5 em História.
São aceitos trabalhos com aderência a alguma das linhas de pesquisa desenvolvidas no PPGDC/UFF: (i) Teoria e História
do Direito Constitucional e Direito Constitucional Internacional e Comparado; e (ii) Instituições Políticas, Administração
Pública e Jurisdição Constitucional.
__________________________________________________________________________________________________

UNIMAR | REVISTA ARGUMENTUM
Qualis B2 em Direito, C em Sociologia.
Para submeter trabalhos é preciso cadastrar-se no site da publicação como “autor”
___________________________________________________________________________________________________

FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA | REVISTA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Qualis B5 em Direito.
__________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | REVISTA QUAESTIO IURIS
Qualis A2 em Direito, C em Sociologia e B5 em História.
Criada a partir da necessidade de estudos do direito a partir de matrizes multidisciplinares, a Revista Quaestio Iuris recebe
trabalhos sobre Teoria do Direito, Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, História do Direito, Teoria do Estado,
Epistemologia e disciplinas que tenham o Direito por objeto de estudo, dialogando, sempre, com a dogmática jurídica,
âmbito de reflexão de notórias contribuições à matéria.
Trabalhos em português, espanhol e inglês são aceitos.
___________________________________________________________________________________________________

UFG | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Qualis B1 em Direito
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.

___________________________________________________________________________________________________

UNESP | REVISTA DE ESTUDOS JURÍDICOS
Qualis B3 em Direito
A linha editorial da publicação é “Sistemas normativos e Fundamentos da Cidadania”, com destaque para: 1) Direito,
Mercado e Relações Internacionais; 2) Direito, Sociedade e Políticas Públicas; e 3) Efetividade e Tutela dos Direitos
Fundamentais.
___________________________________________________________________________________________________

UNIJUI | REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA
Não classificada pelo Qualis/CAPES.
Aceita trabalhos que tenham conteúdo acadêmico que versem sobre os Direitos Humanos ou temáticas vinculadas.
Para submeter trabalhos é preciso cadastrar-se no site da publicação como “autor”.
___________________________________________________________________________________________________

CBAR | REVISTA BRASILEIRA DE ARBITRAGEM
Qualis C em Direito
___________________________________________________________________________________________________

UNIJUI | REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA
Não classificada pelo Qualis/CAPES.
Aceita trabalhos que tenham conteúdo acadêmico que versem sobre os Direitos Humanos ou temáticas vinculadas.
Para submeter trabalhos é preciso cadastrar-se no site da publicação como “autor”.
___________________________________________________________________________________________________

CBAR | REVISTA BRASILEIRA DE ARBITRAGEM
Qualis C em Direito
___________________________________________________________________________________________________

PROJURIS –ESTUDOS JURÍDICOS | REVISTA INTERVENÇÃO, ESTADO E SOCIEDADE
Não classificada pelo Qualis/CAPES
A Revista Intervenção, Estado e Sociedade (RIES), iniciada em 2014, é uma iniciativa do PROJURIS ESTUDOS
JURÍDICOS e tem por objetivo a publicação de textos inéditos sobre temas relevantes da pesquisa jurídica relacionadas a
suas linhas de pesquisa, dentro da perspectiva intervenção, Estado e sociedade: (i) Direito do Estado; (ii) Direito Civil /
Direito Processual Civil; e (iii)Direito do Trabalho / Direito Previdenciário.
___________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO LUIZ GAMA | CADERNOS DE DIREITO E POLÍTICA
Não classificada pelo Qualis/CAPES
___________________________________________________________________________________________________

FDSM | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS
Qualis B2 em Direito.
A Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas torna pública a chamada de artigos dentro da linha editorial
Constitucionalismo e Democracia e seus possíveis desdobramentos/problematizações: direitos fundamentais, direitos
sociais, direitos da cidadania, teoria e filosofia política, teoria e filosofia do direito, sociologia jurídica, etc
___________________________________________________________________________________________________

UFF | PASSAGENS: REVISTA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA POLÍTICA E CULTURA JURÍDICA
Qualis B1 em Interdisciplinar, C em Direito.
___________________________________________________________________________________________________

URI | REVISTA DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS
Qualis B2 em Direito, B5 em Sociologia, B5 em Filosofia, B3 em Interdisciplinar.
De peridiocidade semestral, a revista torna aberta chamada de artigos
___________________________________________________________________________________________________

RT/ABMP | REVISTA DE DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Não classificada pelo Qualis/CAPES
Voltada à divulgação de boas práticas na área dos direitos das crianças e dos adolescentes, o periódico semestral abre
chamada para novos artigos.

___________________________________________________________________________________________________

RT/ABMP | REVISTA DE DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Não classificada pelo Qualis/CAPES
Voltada à divulgação de boas práticas na área dos direitos das crianças e dos adolescentes, o periódico semestral abre
chamada para novos artigos

REVISTA INTERFACES CIENTÍFICA
Qualis C em Educação, B2 em Interdisciplinar.
Chamada permanente para artigos que envolvam temas interdisciplinares.
___________________________________________________________________________________________________

UNIJUÍ | REVISTA DIREITO EM DEBATE
Qualis C em Direito
Sobre diversos temas.
___________________________________________________________________________________________________

UERJ | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE
JANEIRO
Qualis B4 em Direito
Aceitam artigos sobre qualquer área do Direito.
___________________________________________________________________________________________________

UNISC | REVISTA DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL
Qualis B3 em Direito, B3 em História, B3 em Interdisciplinar, B4 em Ciência Política e Relações Internacionais.
Temáticas alinhadas ao Constitucionalismo Contemporâneo e as Políticas Públicas.
___________________________________________________________________________________________________

UEL | REVISTA SCIENTIA JURIS
Qualis B1 em Direito
Voltada ao Direito Negocial.
___________________________________________________________________________________________________

UEL-PR | REVISTA (DIS)CURSO
Qualis C em Direito, C em Interdisciplinar.
Voltada ao Direito Empresarial em sentido amplo.
___________________________________________________________________________________________________

UENP | REVISTA ARGUMENTA
Qualis B1 em Direito.
Estado e Responsabilidade: Questões Críticas e Função Política do Direito.
___________________________________________________________________________________________________

REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Qualis B1 em Direito, Qualis B2 em Economia.
Direito Público e Teoria do Direito

Submissão com Prazo
UFRGS | HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS
Qualis A1 em Direito, A1 em Antropologia, A1 em História, A1 em Sociologia.
O número de Horizontes Antropológicos dedicado ao tema Gênero e sexualidade, saberes e intervenções pretende abrir
espaço para artigos que se dediquem a discutir as articulações possíveis entre a produção de distintas formas de
conhecimento e seus efeitos no cotidiano. Nesse sentido, a proposta é compor um dossiê que agregue diferentes
perspectivas teóricas e campos de investigação empírica dedicados a refletir sobre a produção de saberes e/ou distintas
tecnologias de intervenção que podem estar relacionadas com gênero e sexualidade, dentro do recorte mais amplo das
pesquisas sobre corpo e saúde.
Prazo para submissões: 28 de fevereiro de 2016.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | REVISTA MEDIAÇÕES
Qualis B1 em Sociologia, B2 em Ciência Política e Relações Internacionais, B3 em Antropologia, B3 em História.
O protagonismo de tribunais e de outras instituições judiciais, as mudanças nos métodos de trabalho dos juristas e os
processos de mobilização do direito são parte incontornável da política contemporânea. As mudanças foram acolhidas

como o despertar do “terceiro gigante” ou como a emergência de uma nova era das instituições representativas, na qual se
daria uma dinâmica positiva para o escopo e a efetividade dos direitos nas democracias constitucionais. Outros, mais
céticos, apontaram os interesses corporativos de juristas, ou a sua associação com forças políticas e sociais como a base
explicativa das mudanças. Mas, como têm apontado as pesquisas, o processo apresenta inegável variedade empírica, nos
diversos contextos nacionais, no interior de cada Estado, em diferentes domínios, ao longo do tempo ou em função de
configurações de forças postas em conjunturas específicas. Como resultado, as bases teóricas e metodológicas para a
pesquisa de ciência política sobre os tribunais, os juristas e o direito permanecem dispersas, fluidas e contestadas, o que se
apresenta de forma muito clara nos trabalhos na área sobre o nosso país. Este número da revista Mediações receberá
artigos com contribuições neste domínio, seja com discussões de caráter teórico-metodológico seja com pesquisas
empíricas sobre instituições, agentes e práticas judiciais no Brasil ou em perspectiva comparada.
Prazo para submissões: 15 de março de 2016.

REVISTA DE ESTUDOS EMPÍRICOS EM DIREITO | “DIREITO, ECONOMIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS”
Aguarda qualificação da CAPES.
O estudo das relações
s que se estabelecem entre a Economia e o Direito encontra, no plano empírico, uma multiplicidade de aplicações e
métodos. O campo das políticas públicas oferece, por seu turno, uma miríade de possibilidades de investigação aplicada. O
número especial da Revista abarcará trabalhos que explorem abordagens jurídicas empíricas – quantitativas e qualitativas –
em intersecção com outras áreas, como a Sociologia Econômica, a Economia Política, a Antropologia Econômica e a
Estatística. Em vista disso, o volume especial trará estudos destinados a compreender a formação, o funcionamento e a
análise de efeitos de normas, processos e instituições jurídicas envolvidas na regulação da economia em um sentido amplo,
abrangendo, em particular, as políticas públicas em meio sua notável variedade e amplitude setorial.
Prazo para submissões: 1 de março de 2016.

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Qualis C em Direito.
A publicação que a Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu traz a público expressa o desejo dos que a
conceberam: que fosse um veículo de comunicação de perspectivas as mais variadas sobre um tema central. Fugindo da
tradição de publicar assuntos distintos a cada volume, a Revista que se inaugura quer ser uma fonte de consulta com um
maior grau de especialidade.
O tema central para a próxima publicação é “Direito, arte e cultura”.
Prazo para submissão: 30 de novembro de 2015.
.

RT/ THOMSON REUTERS | REVISTA DE DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO (RDCC)
Qualis B2 em Direito.
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.
Prazo para submissões: 15 de novembro de 2015.

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
Qualis B1 em Ciência Política e Relações Internacionais, B1 em Sociologia, B1 em História, B1 Interdisciplinar, B2 em
Antropologia, C em Direito
A Revista Brasileira de Ciência Política está aceitando a submissão de artigos para os seus números 19 e 20, que terão
como temas "Ciência política no Brasil" e "Ecologia e política". Eis a relação dos prazos de submissão para cada temática:
Número 19: 30 de setembro de 2015.

REVISTAS INTERNACIONAIS
Submissão Permanente (Fluxo Contínuo)
THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS
Qualis A1 em Direito.

The mission of The American Journal of Bioethics and bioethics.net is to provide those in clinical, legal, academic, scientific,
and religious disciplines and the community-at-large with a comprehensive debate of issues in bioethics. Our further goal is
to inspire and inform research and writing across disciplines, through target articles, peer commentary, BOOK REVIEWS ,
qualitative research, literary criticism, and comments on developments in law and medical science. In service to the
disciplines of bioethics, bioethics.net publishes the latest announcements, job offerings, and analysis of the educational and
job opportunities in the discipline, and offers a comprehensive bioethics bookstore, multimedia and print news, curricular
materials for secondary students, and streaming media Q&A for the general public.

ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LAW, CULTURE, AND THE HUMANITIES | LAW, CULTURE
AND THE HUMANITIES
“Law, Culture, and the Humanities is an important voice in the movement that sees law not simply as the exercise of power
or as a social technology, but as a system of meaning, a way in which the culture marks out possibilities of life for individuals
and communities alike.”
Our mission is to publish high quality peer reviewed work at the intersection of scholarship on law, culture, and the
humanities. All commentaries, articles and review essays are peer reviewed.
We provide a publishing vehicle for scholars engaged in interdisciplinary, humanistically oriented legal scholarship.
We publish a wide range of scholarship in legal history, legal theory and jurisprudence, law and cultural studies, law and
literature, and legal hermeneutics.
We encourage reflection on a broad range of text and media that will contribute to dialogue across and among fields about
such issues as interpretation, identities and values, authority, obligation, speech, justice and power.

PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE | DROITS - REVUE FRANÇAISE DE THÉORIE, DE
PHILOSOPHIE ET DE CULTURES JURIDIQUES
Fondée en 1985, la revue Droits s'est imposée comme la grande revue française de la culture juridique. Deux fois par an,
elle propose à ses lecteurs une réflexion collective plurisdisciplinaire sur un grand thème et des variétés. Elle est ainsi
devenue le lieu de rencontre de tous ceux qui, à quelque distance du flot de l'actualité législative et jurisprudentielle,
souhaitent contribuer à une intelligence plus profonde des savoirs dogmatiques et des jeux de formes des juristes, en
particulier en recourant à des mises en perspective historiques, philosophiques et comparatistes.

HARVARD LAW REVIEW
The Harvard Law Review is a student-run organization whose primary purpose is to publish a journal of legal scholarship.
The Review comes out monthly from November through June and has roughly 2,500 pages per volume. The organization is
formally independent of the Harvard Law School. Student editors make all editorial and organizational decisions and,
together with a professional business staff of three, carry out day-to-day operations.
Decisions on reviews are generally made in March and April for the next volume of the Review, and so authors are
encouraged to submit reviews and proposals by the end of February in any given year.

SORTUZ: OÑATI JOURNAL OF EMERGENT SOCIO-LEGAL STUDIES
This journal seeks to create a virtual, but real space, that strengths the emerging community around the relations between
law and society through the publication of quality research. Indeed, the community of scholars that year by year meet,
discuss and grow in IISL facilities may find in this journal an additional chance to share and discuss, their knowledge and
findings. However, Sortuz is also meant as a place of meeting to widen the reach of the Oñati community to those who do
not have a previous involvement with the IISL. Remaining committed as well with the wide and inclusive perspective of
socio-legal studies promoted by the IISL.

OXFORD JOURNALS | UNIFORM LAW REVIEW (REVUE DE DROIT UNIFORME)
The Uniform Law Review (Revue de droit uniforme) is a quarterly, bilingual journal offering a unique instrument for reflection
and the provision of information on the political and technical problems of the harmonisation of law world-over, with an ample
part being reserved for the work carried out in UNIDROIT. The Review comprises a collection of material on the continuing
progress achieved in the field of the unification of law, in particular: periodical reports on the progress realised in this field by
international and regional organisations; studies carried out with a view to the unification of law; texts of uniform laws,
conventions and other instruments adopted at international level; an updated bibliography on the subject; and a regular
selection of case law of various countries illustrating their application of uniform law texts.
The Review is interested in contributions for some of its other sections including: recent case law decisions and arbitral

awards concerning uniform law conventions;BOOK REVIEWS ; notices; and announcements of forthcoming congresses,
colloquia, research and training opportunities.

STANDARD RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
SRJPA Publishes articles in Public Administration Researches in our open access journals. The Journal welcomes the
submission of manuscripts that meet scientific standards and excellence. Papers will be published approximately one month
after acceptance.

TANDARD RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Standard Research Journal of Social Sciences (SRJSS) Publishes articles in Social Sciences Researches in our open
access journals. The Journal welcomes the submission of manuscripts that meet scientific standards and excellence. Papers
will be published approximately one month after acceptance.

STANDARD RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
The Standard Research Journal of Business Management (SRJBM) is owned and published by Standard Research Journals
. The mission of SRJBM is to significantly broaden the knowledge base of its readers and in this sense, the journal shall
focus on only those papers that fall within its scope.
It is a multidisciplinary peer-reviewed Open Access Journal that is published monthly by Standard Research Journals and is
dedicated to the publishing of high standard research fields such as Business Law, Business ethics and corporate social
responsibility, Economics, Social issues and public policy.

REVISTA SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS (PORTUGAL)
Qualis B1 em Sociologia, B1 em História e B2 em Antropologia.
Sociologia, Problemas e Práticas é uma revista científica cuja vocação principal é publicar artigos de análise sociológica,
resultantes de investigação original, elaboração teórica ou balanço temático. Está também aberta interdisciplinarmente a
trabalhos provenientes de outras áreas das ciências sociais. Dirige-se ao espaço internacional, publicando artigos em
português, inglês, espanhol e francês, de autores de variados países. A orientação editorial da revista pauta-se por
princípios de qualidade científica, pluralismo paradigmático e relevância social.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOSOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y
COMPARADO | LA REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO
La Revista de Derecho Internacional y Comparado (REDIC) está diseñada, no como un magazine, sino como un "law
journal", con un nivel científico en los trabajos presentados, a fin de que REDIC se convierta en una herramienta de consulta
para abogados y estudiantes de Derecho. Finalmente, REDIC es un esfuerzo para que, parafraseando a Oliver Wendell
Holmes Jr., las mentes de nuestros lectores se extiendan a nuevas ideas de forma tal que no vuelvan a ser las mismas.
La revista se publica por volumen y por números. Cada volumen corresponde al año, en el cual se emiten hasta cuatro
números. Por otro lado, cada número tiene cuatro secciones: Artículos (ensayos), Notas & Discusiones (que pueden ser
escritos de opinión, comentarios, relatorías, entre otros), Comentario Jurisprudencial y Documentos.
___________________________________________________________________________________________________

CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOSOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y
COMPARADO | LA REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO
La Revista de Derecho Internacional y Comparado (REDIC) está diseñada, no como un magazine, sino como un "law
journal", con un nivel científico en los trabajos presentados, a fin de que REDIC se convierta en una herramienta de consulta
para abogados y estudiantes de Derecho. Finalmente, REDIC es un esfuerzo para que, parafraseando a Oliver Wendell
Holmes Jr., las mentes de nuestros lectores se extiendan a nuevas ideas de forma tal que no vuelvan a ser las mismas.
La revista se publica por volumen y por números. Cada volumen corresponde al año, en el cual se emiten hasta cuatro
números. Por otro lado, cada número tiene cuatro secciones: Artículos (ensayos), Notas & Discusiones (que pueden ser
escritos de opinión, comentarios, relatorías, entre otros), Comentario Jurisprudencial y Documentos.

STANDARD RESEARCH JOURNAL OF BUDGETING AND TAXATION
The Standard Research Journal of Budgeting and Taxation (SRJBT) is owned and published by Standard Research
Journals. The mission is to significantly broaden the knowledge base of its readers and in this sense, the journal shall focus

on only those papers that fall within its scop

Standard Research Journal of Political Science and International Relations
SRJPSIR Publishes articles in Political and International Relations Developmental Sciences in our open access journals.
The Journal welcomes the submission of manuscripts that meet scientific standards and excellence. Papers will be
published approximately one month after acceptance
___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSITY OF TEXAS | TEXAS INTELLECTUAL PROPERTY LAW JOURNAL (TIPLJ)
The Texas Intellectual Property Law Journal, of The University of Texas School of Law, seeks the submission of article
manuscripts to consider for publication. The Journal is dedicated to all aspects of intellectual property law on a national and
state level.
___________________________________________________________________________________________________

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE| EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Dedicated to the promotion of legal scholarship on any topic of legal scholarship relating to international, comparative and
European law, or legal theory.

GLOBAL JOURNAL OF COMPARATIVE LAW
The periodical provides a dynamic platform for the dissemination of ideas on comparative law and reports on developments
in the field of comparative law from all parts of the world.
___________________________________________________________________________________________________

PANORAMA OF BRAZILIAN LAW | CALL FOR PAPERS
The publication presented papers related to several branches of Brazilian law. For the forthcoming third volume (2015),
Panorama of Brazilian Law will accept papers written in English, French, German, Italian, Spanish or Swedish.
Papers for the 2015 volume can be received at any time and the evaluation process will respect the chronological order of
submission.
___________________________________________________________________________________________________

THE INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW
Articles about theoretical, empirical and application of international, and foreign laws in any given national legal system can
be submitted to the journal.
___________________________________________________________________________________________________

WATERSHED SCIENCE BULLETIN | CENTER FOR WATERSHED PROTECTION
Seek articles about the watershed, climate change, water policy, education and outreach and related topics.
Article submissions of 5,000 words or less will be accepted on a rolling basis.
___________________________________________________________________________________________________

FEMINIST ECONOMICS
Qualis A1 em Direito.
Feminist Economics is a peer-reviewed journal that provides an open forum for dialogue and debate about feminist
economic perspectives. By opening new areas of economic inquiry, welcoming diverse voices, and encouraging critical
exchanges, the journal enlarges and enriches economic discourse. The goal of Feminist Economics is not just to develop
more illuminating theories, but to improve the conditions of living for all children, women, and men.

Submissão com Prazo
JOURNAL OF INTERNATIONAL COMMERCIAL
The Journal of International Commercial Law seeks to publish articles and essays making a significant, original contribution
to the area of international commerce. The Journal considers articles from a wide array of topic areas relating to international
commerce, including insurance, intellectual property, commercial litigation and conflict of laws, as well as sale and transfer of

goods and services. Please refer to our previous issues for examples of pertinent topic areas.
Deadline for the fall issue: October 31, 2015.

FORCED MIGRATION REVIEW | THINKING AHEAD: DISPLACEMENT, TRANSITION AND
SOLUTIONS
The Forced Migration Review (FMR 51) will include a major feature on “Thinking Ahead: Displacement, Transition and
Solutions,” focusing on the potential links between humanitarian and development programmes in finding solutions to
displacement.
Deadline for submissions: 11th January 2016

CHAMADA PARA ARTIGOS (NACIONAIS)
.

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS (IBCCRIM) | MONOGRAFIAS
Com o objetivo de difundir cada vez mais o conhecimento no campo das ciências criminais, o IBCCRIM vem publicando,
desde 1997, monografias científicas, com obras de reconhecido valor, muitas delas fruto de dissertações de mestrado e
doutorado, apresentadas em renomadas universidades brasileiras e estrangeiras.
O Conselho Editorial recebe trabalhos científicos, preferencialmente resultantes de dissertações de mestrado e teses de
doutorado, regularmente defendidas e aprovadas, cuja temática se inscreva nas áreas relacionadas às ciências criminais
(direito, criminologia, sociologia, antropologia, ciência política, psicologia, história, serviço social, entre outras).

VII CONGRESSO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM SOCIOLOGIA DO
DIREITO | SOCIOLOGIA DO DIREITO: ENTRE DISCURSO E AÇÃO
18 a 20 de maio de 2016, Fortaleza.
As reflexões sobre a importância de os estudos jurídicos dialogarem com olhares distintos do seu próprio fomentam
pesquisas sobre o modo de reprodução do direito na sociedade, portanto, da prática cotidiana jurídica. Pelo viés do
discurso, o direito equaciona o normativo estatal à prática jurídica e à vida em sociedade. Pelo viés da ação, o direito
se apresenta à sociedade como instaurador de sentidos das ações sociais. A sociologia do direito, entre discurso e
ação, nessa perspectiva, é uma provocação sobre nossa prática de pesquisa e a prática jurídica, pondo em debate a
contribuição das pesquisas sociológicas para a formação do jurista e para a prática jurídica.
Prazo para submissões: 31 de outubro de 2015.

DOSSIÊ ÁSKESIS/UFSCAR: “TRABALHO EM TEMPO REAL”
Neste dossiê, organizado por Felipe Rangel e Daniela Oliveira, membros do Grupo de Estudos Trabalho e Mobilidades
(GETM/UFSCar), temos como proposta reunir artigos que abordem questões relativas às novas configurações do trabalho
no mundo contemporâneo, englobando tanto as modernas formas de trabalho que vem se desenvolvendo nas últimas
décadas, quanto a atualização e ressignificação de ocupações tradicionais frente ao contexto econômico e social que ora se
apresenta. Nesse sentido, serão bem recebidos artigos que apresentem discussões atuais acerca de temas como as
mudanças nos processos produtivos; mobilidade social e espacial dos agentes; redes sociais no mercado de trabalho;
trajetórias profissionais; culturas do trabalho e identidades sociais; trabalho criativo; o trabalho nas fronteiras indistintas
entre o legal, o informal e o ilícito; trabalho, consumo e cidadania; trabalho e empreendedorismo.
Prazo para submissões: 20 de dezembro de 2015.

CALL FOR PAPERS (INTERNACIONAIS)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL ETHICS & FORDHAM UNIVERSITY | INTERNATIONAL
LEGAL ETHICS CONFERENCE VII: THE ETHICS & REGULATION OF LAWYERS WORLDWIDE:
COMPARATIVE AND INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES
July 14-16, 2016, New York
There are two ways to participate in ILEC VII: 1) submit a full program proposal, including a title, short description, and, if
available, a partial or full list of proposed speakers, and indicate which of the eight streams listed below best encompasses
your program proposal; or 2) submit an individual paper proposal within one of these eight streams. The program planning
committee will attempt to group individual papers around common themes in order to create coherent programs. If you
submit a full program proposal (highly preferred), please indicate if you intend to speak on that program.

●Culture, Technology, Ethics and Society
●Empirical Perspectives on the Legal Profession and Legal Ethics
●Interdisciplinary Approaches to the Legal Profession
●Philosophy and Legal Ethics
●Regulation of the Legal Profession and Judiciary
●Ethics and Legal Education
●Globalization and the Legal Profession
●Rule of Law and the Legal Profession
Deadline for submissions: April 01, 2016.

COLEGIO DE ETNÓLOGOS Y ANTROPÓLOGOS SOCIALES | CONVOCATORIA LIBRO:
VIOLENCIA, CUERPO Y RACISMO EN AMÉRICA LATINA
Los artículos deberán tratar de buscar puntos de encuentro, discusión y problematización a partir de una mirada
transdisciplinaria, pues queremos estudiar el racismo, el cuerpo y la violencia desde distintas perspectivas epistémicas. Con
nuestras colaboraciones buscamos encontrar elementos que permitan dilucidar el complicado entramado que ha hecho
posible el arraigo consuetudinario de la violencia y del racismo sobre los cuerpos sometidos, sujetados a infinitud de
controles, castigos, martirios y observancias en el ámbito político-social latinoamericano.
Plazo: 15 de noviembre de 2015

INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | CONVOCATORIA DE
ABSTRACTS PARA LIBRO COLECTIVO “DESCOLONIZAR EL DERECHO: FUNDAMENTOS
LEGALES Y POLÍTICOS DEL ESTADO INTERCULTURAL”
El real reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú y América Latina, constituye un reto para los
países denominados pluri o multiculturales, pues este proceso de reconocimiento requiere revisar las estructuras legales e
institucionales del Estado para integrar, asimilar, o acomodar una lógica jurídica y política extraña a sus fundamentos
constitucionales. En dicho contexto, se invita a profesores e investigadores a reflexionar críticamente sobre las fronteras
teóricas, fundamentos jurídico-políticos y efectos prácticos de conceptos y dicotomías que no han sido aún analizadas a
profundidad, como por ejemplo: territorio – propiedad / multiculturalismo – plurinacionalismo / nación – minoría étnica /
consulta – consentimiento, entre otras nociones clave. El objetivo del proyecto es mostrar el potencial de una legalidad y
constitucionalidad que han sido ignoradas, obscurecidas y/o mistificadas, y que son elementos esenciales para transformar
la lógica y estructura del Estado moderno.
Plazo: 05 de noviembre de 2015.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | SYMPOSIUM ON CONSTITUTIONAL AMENDMENT AND
REPLACEMENT IN LATIN AMERICA
SEPTEMBER 29-30, 2016, BRASÍLIA.
This Symposium offers a space to discuss constitutional amendment and replacement in Latin America from comparative,
doctrinal, empirical, historical, international, theoretical and other perspectives. It is also an opportunity to explore the richness
and complexity of the vast topography of constitutional developments, experiments and perspectives in the region. Scholars
will inquire into the forms, limits and justifications for amendment, revision and replacement of constitutions in Latin America
and the distinctions among these categories of change. Scholars will also explore the evolution of constitutional identities in
the region, how we should understand the people in the region as well as the implications of the forms constitutional change
in Latin America for constitutionalism, democracy and human rights.
Deadline for submissions: February 8, 2016.

I CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE DIREITOS ANIMAIS: A QUESTÃO DA
EXPERIMENTAÇÃO
7 A 8 DE DEZEMBRO DE 2015, FLORIANÓPOLIS/SC
Os eventos propostos pelo Observatório de Justiça Ecológica (OJE) do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC vão focar na
exploração animal em geral (indústrias de cosméticos, farmacêuticas, consumo, etc).
Face ao cenário de aguçamento de conflitos relacionados às modalidades dominantes de apropriação e gestão territorial,
inclusive de evidências de casos de violação mais ou menos ostensiva da legislação ambiental em vigor, espera-se oferecer
subsídios atualizados para a propositura de ações na defesa do meio ambiente, incluindo sua parte senciente: humanos e

não-humanos. Desde 2014, o OJE integra o Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
Prazo para submissões: 9 de novembro de 2015.
.

UNIVERSITY OF COPENHAGEN | THE EMERGING TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW
MAY 17-18, 2016, COPENHAGEN.
With the emergence of transnational criminal law, a myriad of scholarly questions regarding the genesis of this specific
concept and as well as the legal practices it seeks to encompass have arisen. To investigate these phenomena, new forms of
law as well as the academic concepts formed around them, iCourts invites papers for a multidisciplinary conference on the
emerging transnational criminal law. The aim of the workshop and related conference is to provide the first collective and
transdisciplinary perspective on the emergence and development of transnational criminal law. In this context, iCourts
welcomes papers that will address one of the following dimensions: The concept of transnational criminal law; The practices
of transnational criminal law; The agents and networks of transnational criminal law; The institutions of transnational criminal
law.
Deadline for submissions: December 1, 2015.

HARVARD LAW SCHOOL | 2016 ANNUAL CONFERENCE: BIG DATA, HEALTH LAW, AND
BIOETHICS
MAY 6-7, 2016, HARVARD LAW SCHOOL.
This conference, and anticipated edited volume, will aim to: (1) identify the various ways in which law and ethics intersect with
the use of big data in health care and health research, particularly in the United States; (2) understand the way U.S. law (and
potentially other legal systems) currently promotes or stands as an obstacle to these potential uses; (3) determine what might
be learned from the legal and ethical treatment of uses of big data in other sectors and countries; and (4) examine potential
solutions (industry best practices, common law, legislative, executive, domestic and international) for better use of big data in
health care and health research in the U.S.
Deadline for submissions: December 1, 2015.
___________________________________________________________________________________________________

AMERICAN BAR ASSOCIATION | INTERNATIONAL LAW NEWS (ILN)
International Law News (ILN) publishes high-quality submissions on topics of interest to international law practitioners,
researchers, and students. ILN editors are interested in articles addressing each issue’s theme, but articles on other topics
are also appreciated.
The deadline for submissions depends on the paper’s theme, therefore:
Spring Issue Deadline - Dec. 1, 2015; Theme: Public-Private Partnerships.
__________________________________________________________________________________________________

HUMAN RIGHTS IN THE ARAB WORLD
The project focuses on the relationship between research on human rights theory and principles broadly defined, advocacy at
the international, regional, and local levels in the Arab world in the form of pressure as well as knowledge production, and the
formation of public policies related to human, civil, social and political rights throughout the region .

BOLSAS E FINANCIAMENTO
Submissão Permanente
TINKER FOUNDATION | DEMOCRATIC GOVERNANCE PROGRAM
With these grants, the Foundation's aim is to establish conditions for equitable economic growth by strengthening the
institutions for democratic governance, particularly those related to public security, access to justice and financial inclusion.
The Foundation’s interest in contributing toward the development of an equitable society in Latin America is underscored by
the recognition that the rule of law is a basic prerequisite to ensuring sustainability of democratic institutions and stable
economies that benefit all. Proposals in the Democratic Governance program should address one of two distinct components
of this vision: governance or equitable economic growth.

TINKER FOUNDATIONS | TINKER VISITING PROFESSORS
Each year, distinguished scholars and practitioners from Latin America and Iberia serve as Tinker Visiting Professors in five
major universities in the United States. The Foundation endowed these Professorships at Columbia University, Stanford
University, University of Chicago, University of Texas at Austin, and the University of Wisconsin-Madison more than twenty
years ago to enhanced the experience and training of students and fellow academics.
Since then, the schools have invited experts for short-term residencies. Tinker Visiting Professors have represented a wide
range of disciplines, including historians, writers, artists, and scientists. The fostering of cross-cultural and cross-disciplinary
ties between scholars has resulted in numerous innovative projects across the campuses .

TINKER FOUNDATION | SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM
The Tinker Foundation’s work on the environment is focused on efforts that support sustainable management of habitat and
resources and incorporate social and economic dimensions affecting the well-being of local communities. Projects will
address these challenges at multiple levels ranging from engaging with policy makers, to capacity building, standards
development and implementation. Funding is available for projects that address one of the following key themes: promoting
sustainable management practices or water related issues.

TINKER FOUNDATION | FIELD RESEARCH GRANTS
The Tinker Foundation’s Field Research Grants Program is designed to provide budding scholars with a first-hand experience
of their region of study, regardless of academic discipline.
The grants provide graduate students with funds for travel to and within Latin America to conduct pre-dissertation research.

FAPESP | BOLSA DE PESQUISA NO EXTERIOR (BPE)
A bolsa é concedida a pesquisador com título de doutor ou qualificação equivalente, comprovada por sua súmula curricular,
para a realização de atividades de pesquisa em instituição no exterior.
Em condições ordinárias, a FAPESP não considera prioritárias solicitações de bolsas no exterior encaminhadas por
pesquisadores sem firme vínculo empregatício com instituição de pesquisa do Estado.

FAPESP | BOLSA ESTÁGIO DE PESQUISA NO EXTERIOR (BEPE)
Apoiar a realização de estágios de pesquisa de curta e média duração, por bolsistas da FAPESP de Iniciação Científica,
Mestrado, Doutorado/Doutorado Direto e Pós-Doutorado, no exterior. O estágio de pesquisa no exterior é obrigatoriamente
parte integrante de bolsa de pesquisa no país, não podendo ser solicitado independentemente.
Esse apoio se dará na forma da concessão de Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior, com duração variável, de acordo
com a modalidade de bolsa usufruída pelo candidato.

FAPESP | BOLSA DE MESTRADO
Destina-se a alunos regularmente matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu de instituições Públicas ou
privadas do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de projeto de pesquisa que resulte em dissertação.

FAPESP | BOLSA DE DOUTORADO DIRETO
Destina-se a alunos regularmente matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu de instituições Públicas
ou privadas do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de projeto de pesquisa que resulte em tese.

CAPES | PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR (PVE)
O programa incentiva a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos brasileiros, em
todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência profissional representem uma contribuição inovadora para a
pós-graduação brasileira.
___________________________________________________________________________________________________

THE UNIVERSITY OF TEXAS |TINKER VISITING PROFESSOR - TERESA LOZANO LONG
INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES
The University of Texas at Austin is one of the major universities to have a professorship endowed by the Edward Larocque
Tinker Foundation. The goal of the Tinker Visiting Professor program has been to bring pre-eminent thinkers from Latin

America and the Iberian Peninsula to the United States as a means of encouraging contact and collaboration among
scholars. The Visiting Professor must be a scholar or professional (journalist, architect, judge, etc.) that has prominence and
recognition for contributions to his/her field.
____________________________________________________________________________________________________

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS | LATIN AMERICA PROGRAM
The program supports the work of civil society organizations and focuses its funding on four issue areas: Accountability and
Transparency; Policy Debate and Dialogue; Human Rights; and Citizen Security.
CAPES | Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
Concessão de bolsas para estudantes brasileiros matriculados em cursos de Doutorado no Brasil para realização de estágio
de doutorado em universidades no exterior.

______________________________________________________________________________________________

BOLSAS DE ESTUDOS DA SWANSEA UNIVERSITY
A Swansea University, localizada no Reino Unido, está oferecendo bolsas parciais de estudo para estudantes brasileiros de
mestrado e doutorado no valor de £5.000,00, e de £4.000 para graduação, que poderão ser utilizadas para descontar do
valor total da anuidade do curso, que gira entre £11.000 e £15.000, dependendo da área.
A Swansea University foi eleita, em 2014, a "Universidade do Ano" pelo "Whatuni Student Choice Awards".

______________________________________________________________________________________________

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS | PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS DE
LA OEA
El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular) , establecido en 1958, otorga cada año becas para
maestrías, doctorados o investigación de postgrado conducente a un título universitario. El Programa de Becas Especiales
para el Caribe Angloparlante (SPECAF), establecido en 1983, otorga becas para los últimos dos años de estudios
universitarios de grado/licenciatura a los ciudadanos y residentes de los Estados Miembros del caribe angloparlante y
Suriname.
Há diversos prazos para inscrições , devido ao grande número de programas abertos.

______________________________________________________________________________________________
CAPES | APOIOS A EVENTOS NO EXTERIOR
O Apoio a Eventos no Exterior - AEX é um programa institucional da Capes que tem por finalidade apoiar a participação em
eventos científicos no exterior, por meio da concessão de auxílio para o deslocamento e a estadia, com vistas à
apresentação de trabalhos de professores e de pesquisadores doutores, de modo a fortalecer a visibilidade e disseminação
internacional da produção científica, tecnológica e cultural gerada no país.
Prazo para inscrições: o candidato deve inscrever-se e enviar toda a documentação complementar, exclusivamente via
internet, até as 20h do último dia para inscrição, horário de Brasília. As inscrições são abertas mensalmente .

Submissão com Prazo
CAPES/DAAD | INTERCÂMBIO CIENTÍFICO BRASIL-ALEMANHA DE CURTA DURAÇÃO
O programa prevê o financiamento de missões de professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos de 1 a 3
meses. Objetiva: Fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães; Facilitar o acesso a
bibliotecas e laboratórios especializados; Executar pesquisas de campo; Possibilitar publicações conjuntas; Preparar a
cooperação entre grupos de pesquisas Brasil/Alemanha.
Enviar, com, no mínimo, 03 (três) meses de antecedência da viagem.

IPEA | PROJETO "CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA: CAPACIDADES ESTATAIS PARA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS
DE INVESTIMENTOS”
A chamada tem por objetivo selecionar interessados doutores em Ciência Política, para concessão de bolsa pesquisa, que
atendam aos requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I e no regulamento desta chamada, em realizar
pesquisa no Projeto “Condicionantes Institucionais à Execução de Projetos de Infraestrutura: Capacidades Estatais para
Formulação e Execução de projetos de Investimentos”.

Prazo para submissões: 05 de novembro de 2015.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA E DE SELEÇÃO
(SÉRIE “JUSTIÇA PESQUISA”)
A convocação destina-se à contratação de Instituições de Ensino Superior e Instituições incumbidas, regimental ou
estatutariamente, de atividades de ensino ou de pesquisa, públicas ou privadas (desde que, neste último caso, sejam sem
fins lucrativos), para realização de 10 (dez) pesquisas a respeito do Poder Judiciário no Brasil de acordo com os termos e
condições a seguir estabelecidos em edital.
Prazo para submissões: 13 de novembro de 2015.

CAPES/HUMBOLDT | PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA
Iniciativa com o objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo,
empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.
Inscrições: 01 de agosto 2015 a 31 de dezembro 2015.

COMPETIÇÕES E PRÊMIOS
CVM & BM & FBOVESPA | XII CONCURSO DE ARTIGO E MONOGRAFIA CVM E BM&FBOVESPA
Com o objetivo de estimular o interesse dos estudantes universitários e recém-formados pelo estudo e pesquisa de
assuntos relacionados ao mercado de capitais, enfatizando a importância econômica desse segmento do mercado
financeiro para as companhias e investidores, a CVM e a BM&FBOVESPA patrocinam um concurso de monografias
dirigido a estudantes universitários. O autor da melhor monografia ganha um computador no valor aproximado de R$
3.500,00 e o trabalho premiado é divulgado no site da CVM, sendo que o júri pode conceder menções honrosas a
trabalhos não premiados, que são igualmente divulgados em nossa página.
Prazo para submissões: 30 de dezembro de 2015 (declaração da Faculdade); 31 de dezembro de 2015 (entrega de
monografias).

LABORATORIUM: RUSSIAN REVIEW OF SOCIAL RESEARCH | COMPETITION FOR YOUNG
SCHOLARS
Laboratorium: Russian Review of Social Research invites submissions of research papers by young authors—students
working towards doctoral degrees and those who received PhDs no earlier than five years ago—doing research in social
sciences: sociology, anthropology, ethnography, social history, and related disciplines. The contest is open to original papers
in either Russian or English, not previously published or currently under consideration at any other journal, which are based
on empirical qualitative studies. Only submissions that comply with the standards of a research article will be considered.
Deadline for submissions: December 1, 2015.

CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS (CESA) | CONCURSO NACIONAL
DE MONOGRAFIA DO CESA
O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) realizará, por intermédio do seu Comitê de Ensino Jurídico e
Relações com Faculdades, o IX Concurso Nacional de Monografia “Orlando Di Giacomo Filho”.
O tema será “A contribuição do estudante de Direito no combate à corrupção” e poderão participar do concurso os
estudantes que estejam cursando a partir do segundo ano ou do terceiro semestre de graduação em Direito em faculdade
brasileira reconhecida pelo Ministério da Educação.
Os candidatos deverão consultar o regulamento no site do CESA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA | PREMIO EN DERECHO INTERNACIONAL “BERNARDO
DE IRIGOYEN”: A 70 AÑOS DE LA CARTA DE NACIONES UNIDAS. DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS.
La edición 2015 del Concurso en Derecho Internacional pone a consideración de los interesados um tema de reflexión sobre
los avances en la implementación de instituciones relevantes en la comunidad internacional. En el presente año se cumplen
70 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas y con ello se torna propicio el reflexionar sobre el rol de la
organización en el rol de la organización en el seno de la comunidad internacional. Como han influenciado sus órganos en el
desarrollo del derecho internacional y la implementación de sus fines y principios.
Plazo: 30 de noviembre de 2015 a las 18 horas

____________________________________________________________________________________________________

FGV DIREITO SP | PRÊMIO ESDRAS DE ENSINO DO DIREITO
O Prêmio Esdras de Ensino do Direito é um reconhecimento conferido pela FGV DIREITO SP para os professores que
desenvolvem práticas de ensino jurídico participativo em todo o país. Na Categoria Externa, o Prêmio Esdras contempla
todos os professores que lecionam disciplinas jurídicas, estejam em cursos de Direito ou não. Ele abrange qualquer
atividade, por mais simples que pareça, desde que ela tome o aluno como principal agente da sua própria aprendizagem.
O prazo para as inscrições será fixado na chamada pública de cada edição.

EVENTOS NACIONAIS
VIII Congresso Anual da Associação Brasileira de Direito e Economia
05 e 06 de novembro de 2015, Vitória.
O Direito e Economia (Law and Economics) é um campo interdisciplinar de conhecimento, que aplica as ferramentas da
Ciência Econômica a temas jurídicos e de políticas públicas. Buscando através da utilização de ferramentas tais como teoria
dos preços, teoria dos jogos, econometria, teoria das externalidades e dos custos de transação, além de outras, tornar o
sistema jurídico mais eficiente para que possa, dessa forma, conseguir alcançar os seus propósitos de justiça e equidade,
desejados por todos e possibilitadores da paz social e do desenvolvimento.
Será nesse sentido que o Congresso será realizado, por meio de palestras, apresentação de papers e mini-cursos.

XII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL
26, 27 e 28 de maio de 2016, Curitiba.
As inscrições para o evento já estão abertas. O conteúdo programático será divulgado em breve.

XXIII CONGRESSO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA
08 a 12 de novembro de 2015, Búzios/RJ.
A ABC, a APERJ e o 1º BPE organizarão o evento, que congregará os Peritos Oficiais estaduais, federais e militares, além
de pesquisadores das mais renomadas universidades mundiais. Durante o evento haverá a XXIII Exposição de Tecnologias
Aplicadas à Criminalística, com a apresentação das inovações voltadas para a solução de crimes.

PUC/RS | GPESC – 10 ANOS DE PESQUISA SOCIOJURÍDICA E OS DILEMAS DA DEMOCRACIA
NO BRASIL
16 a 20 de novembro de 2015, Campus Central da PUC/RS.
No ano de 2015, o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal completa 10
anos de funcionamento na PUCRS. Tendo formado em torno de 40 mestres e 5 doutores, realizado eventos e cursos, e
atuado em parcerias com redes de pesquisadores do Brasil e do exterior, o GPESC, vinculado aos Programas de PósGraduação em Ciências Criminais e em Ciências Sociais da PUCRS, pretende marcar a data em um seminário que reunirá
pesquisadores formados pelo Grupo e interlocutores importantes, para debater os seus resultados de pesquisa e os desafios
para a consolidação da democracia no Brasil.

PUC/PR | V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO SOCIOAMBIENTAL
10 a 12 de novembro de 2015, Curitiba/PR.
Percebendo que o racionalismo do sistema econômico hegemônico excluiu do modelo de desenvolvimento adotado pela
modernidade os povos e a natureza, assim como os conhecimentos tradicionais resultantes da interação entre eles, o
Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental tem relevância científica na medida em que se propõe a debater a
necessidade de resgatar a relação de solidariedade outrora existente entre as sociedades humanas e meio ambiente natural,
enfrentando academicamente os principais desafios interpostos à integração global entre povos e natureza.

XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI | DIREITO E POLÍTICA: DA VULNERABILIDADE À
SUSTENTABILIDA

11 A 14 De Novembro De 2015, Belo Horizonte/Mg.

Evento que exporá diversos grupos de trabalho: acesso à justiça; política judiciária gestão e administração da justiça;
formas consensuais de solução de conflitos; processo, jurisdição e efetividade da justiça; direito privado, formas de
resolução de controvérsias e diretos fundamentais; direito civil contemporâneo; direito civil constitucional; direito de
família e das sucessões; direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência, entre outros.

EVENTOS INTERNACIONAIS
Universidade Federal de Pelotas | IV Congresso Internacional de Filosofia Moral e Política:
“Normatividade e Racionalidade Prática”
09 a 12 de novembro de 2015, Pelotas/RS.
Nesse ano o tema será “Normatividade e Racionalidade Prática”. Novamente, o evento contará com a participação de
influentes pesquisadores cujos trabalhos e considerações aproximam teorias clássicas e recentes da Filosofia Moral e
Política de problemas atuais, levando a uma reflexão e debate sobre eles. Nesse sentido, a exemplo do que ocorreu nas
edições anteriores, o evento contará com conferências proferidas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, bem como
com minicurso, mesas redondas e comunicações, atividades que promoverão a reflexão e a discussão especialmente sobre
o tema da “Normatividade e Racionalidade Prática”, tratando-a de um ponto de vista teórico com vistas a uma discussão
embasada em argumentos, na qual serão levantados problemas cruciais da Filosofia Moral e Política atual.
Prazo para inscrições: 07 de novembro de 2015.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) | VII Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales
09 al 13 de Noviembre, 2015, Medellín/Colombia
Las Conferencias Latinoamericanas y Caribeñas de Ciencias Sociales constituyen una iniciativa de CLACSO, realizadas
cada tres años, siendo uno de los mayores eventos académicos de investigación en ciencias sociales y humanidades que se
realizan a escala mundial. Miles de investigadores e investigadoras de más de 40 países se reúnen durante cinco días a
debatir, presentar y proponer alternativas a los principales problemas sociales que viven hoy las naciones latinoamericanas y
caribeñas. De sus múltiples actividades participan, además de investigadores/as de toda la región, intelectuales
norteamericanos, canadienses, europeos, africanos y asiáticos. Uno de los objetivos de las Conferencias es promover y
contribuir a consolidar el diálogo académico Sur-Sur. Además, las Conferencias son el marco en el que se realizan las
Asambleas Generales de CLACSO, las cuales, con la participación de los representantes de las más de 400 instituciones
que conforman el Consejo, definen, proponen y evalúan las líneas de trabajo de la institución.

Universidade Federal de Mato Grosso | II Colóquio Internacional de Epistemologia Analítica
09 a 11 de novembro de 2015, UFMT.
O II Colóquio Internacional de Epistemologia Analítica consiste em um conjunto de conferências e palestras - seguidas de
debate - de pesquisadores de epistemologia analítica do Brasil e do exterior que, nesta oportunidade, será promovido pelo
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso.
Palestrantes internacionais confirmados: Jason Stanley (Yale University) e Duncan Pritchard (University of Edinburgh)

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | XII Congresso Internacional de Direitos Humanos
04 a 07 de novembro de 2015, Campo Grande/MS
O Congresso Internacional de Direitos Humanos tem se constituído como um espaço importante de intercâmbio entre
pesquisadores e estudantes, não só do Estado de Mato Grosso do Sul, mas, de diferentes Instituições de Educação Superior
do país e alguns vindos do exterior. Além da participação de pessoas da academia (alunos e pesquisadores), tem sido
também, um espaço de participação de lideranças de movimento sociais (afrodescendentes, indígenas, feministas, entre
outros), estreitando o diálogo entre o conhecimento acadêmico e outras formas de conhecimentos.
O objetivo do evento deste ano é incentivar a reflexão acadêmica voltada a partir das práticas dos Direitos Humanos nas
fronteiras, assim como das Fronteiras dos Direitos Humanos.
Para ter informações sobre os grupos temáticos, acessar o link desta oportunidade.

Southern Illinois University | Building Bridges - Philosophy Conference
November 6-7, 2015, Carbondale/Illinois

Broadly conceived, the purpose of "Building Bridges," the Southern Illinois University Carbondale Graduate Student
Philosophy Conference, is to bring into dialogue diverse elements not commonly associated. We seek interdisciplinary as well
as intra-disciplinary themes that address problems from multiple philosophical standpoints, from different traditions, or in
which two or more thinkers not customarily brought into conversation are compared. Furthermore, papers that approach
issues from both Western and Eastern perspectives or those that speak from a Continental, Anglo-American, and Pragmatist
standpoint are desired. Our goal is to provide a pluralistic forum for constructive and critical communication across
boundaries.

Latin American Studies Association | XXXIV International Congress
May 27-30, 2016, New York/USA
The New York Congress has two interrelated dimensions. First, we hope to take stock of the global and regional trends that
have affected LASA’s creation and evolution over its first five decades. This calls upon us to explore the major shift from a
Cold War context—with its always exaggerated emphasis on a bipolar world—to an indisputably multipolar context that has
been shaped by recent transformations in the global geography of trade and investment and the social, cultural, and political
phenomena that have both produced and responded to such transformations. Part and parcel of such hemispheric and global
change is the significant transformation in the growth and structure of LASA’s membership and its implications for the
organization’s role in shaping Latin American studies, both within the hemisphere and beyond. As of 2014, LASA had grown
to over 9,000 members, almost 40 percent of whom are from Latin America and the Caribbean. Of course, major political,
economic, and cultural shifts in the region over the last several decades, as well as the changing face of US-Latin American
relations— and that of broader North-South and South-South interactions—are vital for an understanding of how academic
production on Latin America has changed in the hemisphere and the world.

USP | International Dialogues in Constitutional Law
Próximas datas: 4 de novembro de 2015.
O ciclo de palestras e debates International Dialogues in Constitutional Law tem como objetivos contribuir para a
internacionalização da Faculdade de Direito da USP, estreitar laços com pesquisadores estrangeiros e abrir novos
horizontes de pesquisa, especialmente em nível de pós-graduação. O objetivo é permitir que professores e estudantes da
Faculdade de Direito possam debater, de forma intensa, temas da pauta do debate internacional, com professores de
diferentes regiões do globo (América Latina, África, Europa, América do Norte e Ásia). Neste segundo semestre, além dos
debates abertos indicados no calendário acima, todos os professores também debaterão, em grupos fechados com
estudantes de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP (com pequeno número de vagas a interessados externos),
trabalhos específicos distribuídos previamente. Esses debates serão sempre no dia seguinte à palestra, também às 10 h., no
Auditório Arcadas (4º andar do prédio anexo). Para mais informações, escreva paradialogues@usp.br

XI Reunión de Antropología del MERCOSUR | Diálogos, práticas y visiones antropológicas desde
el sur
30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, Montevideo.
La Reunión de Antropología del MERCOSUR se viene llevando a cabo de forma bianual desde el año 1995. Dicho encuentro
académico es organizado por antropólogos y antropólogas de universidades e instituciones científicas del MERCOSUR y
países asociados (Argentina, Bolivia,Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Chile).
La Reunión de Antropología del MERCOSUR promueve en su seno la participación de investigadores del MERCOSUR,
países asociados a este bloque y antropólogos y antropólogas de otras regiones del mundo.
En el año 2015, la XI Reunión de Antropología del MERCOSUR será organizada por el Departamento de Antropología
Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo, Uruguay.

Harvard Law School | Specimen Science: Ethics and Policy Implications
November 16, 2015, Harvard
Many important advances in human health depend on the effective collection, storage, use, and sharing of biological
specimens and their associated data. However, recent controversies involving specimen-based research have raised
important questions about ownership, data-sharing, privacy considerations, group harms, and standards for responsible
specimen stewardship.
Registration is needed.

University of Illinois | Climate Change and Inequality

March 10 & 11, 2016, Hotel and Conference Center, Champaign
The event is organized by the College of Law, the
Department of Philosophy and the
Department of Political Science and the keynote speakers are Mary Robinson, former president of Ireland (1990–97), and
former United Nations High Commissioner for Human Rights (1997–2002).

XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología | “Pueblos en movimiento: un
nuevo diálogo en las ciencias sociales”
30 de noviembre al 4 de deciembre, Costa Rica.
El país anfitrión ya ha anunciado los ejes temáticos preliminares para dicho evento, que son los siguientes: La Universidad
latino-americana; los aportes del feminismo pós-colonial; post-desarrollo y medio ambiente; el giro epistémico; luchas y
sujetos sociales; luchas sociales, política y Estado.

Anuario Americanista Europeo | Hacia un nuevo latinoamericanismo: desafíos y complejidad del
diálogo entre las disciplinas
El número 13 del Anuario Americanista Europeo se propone abordar el latinoamericanismo en el contexto de fronteras o
diálogos entre las disciplinas y los estudios de área en relación con la irrupción de la globalización y el surgimiento de la
transdisciplinaridad.
Plazo: 15 de septiembre de 2015.

The First Society of Empirical Legal Studies (SELS) Global Workshop for Junior Empirical-Legal
Scholars
December 17th - 18th 2015, Hebrew University of Jerusalem
The workshop aims to foster the research of scholars who have recently completed their PhD or have recently been
appointed to a tenure track position, by providing them with a forum in which they can present their research and receive
feedback from fellow empirical researchers. Approximately ten scholars from around the world (submission criteria specified
below) will be invited to the workshop. Each scholar will be assigned a commentator who will discuss their paper. The
rigorous academic environment at the workshop will assist junior scholars to develop their ideas. The workshop is also
intended to establish a sense of community among empirical legal scholars and help build cooperative relationships between
participants.

The Future of Transatlantic Economic Governance in the Age of the BRICS
December 11-12, 2015, Max Planck Institute, Heidelberg, Germany.
The International Economic Law Interest Groups of the American Society of International Law and the European Society of
International Law, in cooperation with the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, will hold a
joint workshop in which progress in research on these issues may be made. The working language of the workshop will be
English.

The Law and Society Association of Australia and New Zealand Annual Conference
December 1-3, 2015, Adelaide.
The conference will comprise a three day programme with three keynote presentations, several plenary panels, and a number
of parallel sessions. We welcome all academics and postgraduate students, from all disciplines, with an interest in the
relationships between law and society, such as Criminal law and criminologies; Disabilities, ageing and the law; Indigenous
legal cultures; Legal activism and transformations; Legal institutions: professions and education; Legal spaces and
geographies; Legal subjectivities, citizens and rights; Research methods and ethics; Restorative, community and social
justice; Transgressing boundaries: regulation, emerging technologies and governmentalities.

Duke Center on Law, Race and Politics | The Present and Future of Civil Rights Movements –
Durham, NC
November 20 until November 21, 2015.
In exploring today’s civil rights struggles, including the disproportionate imprisonment of populations of color, decreased
access to housing, and persistent roadblocks to basic civic freedoms such as voting, this conference will provide an
opportunity for those who recognize the persistent impact of systematic racism to reflect on the past and present in order to

better inform the future.

Canadian Council of International Law | Annual Conference: “International Law: Coherence or
Chaos?”
November 5-7, 2015, Ottawa
CCIL’s 2015 conference is an opportunity for international law practitioners from academia, NGO’s, the public sector, and the
private sector to come together to explore the issue of how international law has grown and whether it has moved towards
fragmentation or unification. The conference will feature prominent figures in international law as keynote speakers and
present numerous panels with practitioners at the forefront of international law.
Those interested must keep visiting the website below for the registration information.

XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología | “Pueblos en movimiento: un
nuevo diálogo en las ciencias sociales”
30 de noviembre al 4 de deciembre, Costa Rica.
El país anfitrión ya ha anunciado los ejes temáticos preliminares para dicho evento, que son los siguientes: La Universidad
latino-americana; los aportes del feminismo pós-colonial; post-desarrollo y medio ambiente; el giro epistémico; luchas y
sujetos sociales; luchas sociales, política y Estado.

PROCESSOS SELETIVOS
UNISAL | REVISTA DIREITO & PAZ
Qualis B2 em Direito, B3 em Sociologia.
Está aberta chamada para a participação daqueles que queiram atuar na Revista Direito & Paz como parecerista s.
.

REVISTA VEREDAS DO DIREITO: DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Qualis A2 em Direito
A Revista Veredas do Direito aponta em seu subtítulo dois elementos: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Direciona, portanto, seu objeto de interesse justamente para temáticas diretamente relacionadas às áreas de concentração
do Programa de Pós-graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara - ESDHC: (1) Direito Ambiental e (2)
Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, a Revista tem como finalidade constituir instrumento de veiculação de
trabalhos científicos e doutrinários dedicados a aspectos e elementos que guardem relação com tais assuntos, em especial
na área do Direito.

REVISTA QUAESTIO IURIS | PARECERISTA AVALIADOR
Qualis A2 em Direito, C em Sociologia e B5 em História.
Está aberta chamada para a participação de professores que queiram atuar na Revista Quaestio Iuris como pareceristas
Avaliadores na avaliação esporádica de artigos, que são enviados para parecer pelo sistema de submissão on line .

FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS | CAMPO JURÍDICO - REVISTA DE DIREITO
AGROAMBIENTAL E TEORIA DO DIREITO (PARECERISTA)
Qualis B4 em Direito.
Preferência para Doutores e Doutorandos. Mestres poderão colaborar, desde que haja paridade de titulação com o autor do
artigo a ser analisado e que não haja parecerista disponível na área específica do artigo com titulação mais elevada.
Contato por meio do seguinte e-mail:ricardo.mennabarreto@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS REVISTA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS,
HERMENÊUTICA E TEORIA DO DIREITO | PARECERISTAS
Qualis B2 em Direito.
A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) da UNISINOS é uma publicação
quadrimestral que tem por finalidade divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo afine-se com
as seguintes temáticas: (1) Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos; e (2) Sociedade, Novos Direitos e
Transnacionalização.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTE PARA A
VAGA DE DIREITO EMPRESARIAL

A Universidade de Brasília lançou o edital de concurso público para Professor Adjunto "A", Regime de Dedicação Exclusiva,
na área de Direito Empresarial.
Prazo para inscrições: 27 de novembro de 2015.

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA –
CHAMADA PARA AVALIADORES
Os interessados em avaliar artigos devem entrar em contato através do e-mailrcdireito@ufu.br. Para candidatar-se, o
pesquisador deve indicar: a) sua titulação e a instituição em que foi obtida; b) instituição acadêmica a que está vinculado
como professor, se for o caso; c) estado da federação em que atua; d) áreas de interesse; e) link do currículo lattes.
A atividade não é remunerada. Expede-se declaração.

REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS & DEMOCRACIA
Qualis A2 em Direito.
A Revista Direitos Fundamentais e Democracia é um periódico online, de acesso aberto, com artigos publicados sob a
licença Creative Commons Atribuição (by). É classificada no estrato Qualis A2 e indexada nas principais bases de dados
nacionais e internacionais. A RDFD, com periodicidade semestral, destaca-se nacionalmente e internacionalmente por
publicar artigos na área de direito constitucional, direito internacional, direito da integração, sempre sob o enfoque dos
direitos fundamentais, democracia e dos direitos humanos, buscando uma análise crítica dos temas pesquisados, de forma a
valorizar a técnica e o rigor acadêmico. Publica artigos teóricos e empíricos de pesquisas nas diversas áreas que formam
os estudos acima nominados.

A UNICHRISTUS | REVISTA OPINIÃO JURÍDICA (PARECERISTAS)
Qualis B1 em Direito.
Seleciona-se doutores interessados em integrar o elenco de pareceristas da Revista Opinião Jurídica.
A chamada se dirige estritamente a colegas doutores, que possam avaliar artigos de doutores, com brevidade e de forma
concisa, podendo alistar-se os interessados em qualquer das seguintes áreas:
- direito constitucional
- direito administrativo
- direitos humanos
- epistemologia jurídica
- teoria geral do direito
- direito de família
Os candidatos interessados devem enviar os seus dados para o email:revistaopiniaojuridica@outlook.com.br
RDFD convida Pesquisadores Doutores do Brasil e do exterior a atuarem como pareceristas avaliadores ad hoc do periódico
(exceto de Paraná).

FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS | REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA FDSM
(PARECERISTA)
A Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas - FDSM (Qualis B2) está expandido seu quadro de pareceristas nas
áreas de filosofia jurídica, sociologia jurídica, direito constitucional, teoria do Estado, teoria da democracia, teoria política e
teoria do direito.
Exige-se titulação mínima de doutorado em direito ou áreas afins e experiência com pesquisa, demonstrada pela produção
científica registrada no currículo lattes do pesquisador.
Interessados devem enviar e-mail pararevista@fdsm.edu.brmanifestando o interesse e indicando a sua área de estudos de
preferência.

UFMS | REVISTA DIREITO UFMS (PARECERISTA)
A Revista Direito UFMS - eixo temático “Direitos Humanos e Fundamentais” - convida docentes, doutores em direito ou
áreas afins, interessados em colaborar com o processo de avaliação de artigos e resenhas, a integrarem permanentemente
o corpo de pareceristas ad-hoc de suas próximas edições.
Para participar é necessário possuir o título de doutor, obtido em instituição brasileira ou estrangeira, vínculo institucional
como professor na área das ciências sociais aplicadas e estar com o Currículo Lattes atualizado.

REVISTA OPINIÃO JURÍDICA | PARECERISTAS
Preferência para doutores e doutorandos. Mestres poderão colaborar, desde que haja paridade de titulação com o autor do
artigo a ser analisado, após minuciosa análise de currículo, desde que não haja parecerista disponível na área específica do
artigo com titulação mais elevada.

UNIJUÍ | REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA | CHAMADA PARA PARECERISTA
Os interessados devem encaminhar e-mail ao editor do periódico, contendo breves informações acerca de seu currículo.

REVISTA DE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS | PARECERISTAS
É necessário que o candidato possua o título de doutor e preencha o Cadastro de Avaliadores disponível no site do
periódico.

REVISTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA | PARECERISTAS
Aberto a professores doutores e doutorandos.
____________________________________________________________________________________________________

SJRJ | CHAMADA PÚBLICA PARA PARECERISTA
Oportunidade para doutores para atuar como pareceristas do periódico.

EJJL | REVISTA ESPAÇO JURÍDICO
Revisores ad hoc especialistas em direito penal, criminologia e direitos humanos.
____________________________________________________________________________________________________

UNIVEM | PARECERISTAS PARA A REVISTA EM TEMPO DA UNIVEM
Pareceristas doutores em direito.
____________________________________________________________________________________________________

REDESG | PARECERISTAS PARA A REVISTA DIREITOS EMERGENTES NA SOCIEDADE GLOBAL
Para doutores e doutorandos que lecionam na área de ciências sociais aplicadas, para colaborarem no processo de
avaliação de artigos.
____________________________________________________________________________________________________

ABDCONST | PARECERISTA PARA A REVISTA ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO
CONSTITUCIONAL
Exige-se que os candidatos possuam doutorado em Direito ou em áreas pertinentes à temática da revista.

O Informativo Oportunidades Acadêmicas, uma iniciativa do Núcleo de Estudos
em Direito Constitucional*, do Programa de Pós-Graduação em Direito e
Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão, está
aberto para o anúncio de oportunidades, nacionais e internacionais, em todos os
campos do Direito e áreas correlatas. Envie a informação de oportunidade
acadêmica para o e-mail ppgdir@ufma.com e avaliaremos a possibilidade de
divulgação.
*Inspirado no boletim da FGV/SP, publicado periodicamente.

