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Editorial

A Revista Scientia Iuris, uma publicação
semestral vinculada ao programa de Mestrado em
Direito Negocial da Universidade Estadual de
Londrina, é voltada para todo o meio jurídico que
busca manter-se atualizado. Aborda assuntos de
grande interesse e relevância para professores,
pesquisadores, estudantes, advogados, magistrados,
promotores, procuradores e defensores público.
O objetivo da Revista é a publicação de
artigos científicos de autores de instituições de
ensino ou pesquisa, nacionais ou estrangeiras,
envolvendo temáticas das linhas de pesquisa do
programa de Mestrado em Direito Negocial: a)
Relações Negociais no Direito Privado; b) Acesso
à Justiça – Solução de Conflitos Atinentes a
Negócios Jurídicos Públicos e Privados Envolvendo
Interesses Individuais e Transindividuais; e c)
Estado Contemporâneo: Relações Empresariais e
Relações Internacionais.
Cumpre ressaltar que a Revista busca a cada
ano aprimorar ainda mais o periódico, seguindo as
diretrizes da Capes para o Qualis. Procura também
manter o compromisso de eleger artigos, resenhas
e avaliadores de Instituições renomadas e titulações
acadêmicas expressivas. Desde de 2013 a Revista
Scientia Iuris recebeu a reclassificada pela
CAPES recebendo Qualis B1. Esta reclassificação
é resultado do contínuo esforço de todo o grupo
editorial, do empenho e seriedade de nosso corpo
de avaliadores e da qualidade dos trabalhos
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submetidos pelos autores das mais diversas Regiões
do país e exterior. Por isso mesmo, o compromisso
e a responsabilidade se mostram cada vez maiores,
sobretudo visando galgar novos degraus e atingir
futuramente nova reclassificação aumento o Qualis
da revista. Esta meta tem em vista principalmente
a convicção de oferecer veículos de divulgação e
promoção de pesquisa nas ciências sociais aplicadas,
em especial no âmbito do estudo do Direito.
Seguindo por diversas revistas renomadas
nacional e internacional, a partir deste número todas
as publicações serão apenas na versão eletrônica,
sendo que a última edição impressa foi publicada
em dezembro de 2013 (Volume 17, n. 2, dez. 2013).
Agradecemos especialmente os autores, os
pareceristas ad hoc e a equipe técnica responsável
pelo processo de editoração da Revista, sem os quais
os planos estabelecidos por este Conselho não
estariam se desenvolvendo tão brilhantemente.
Por fim, convidamos o leitor para desfrutar
dos artigos criteriosamente selecionados.
Boa leitura!
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