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20 anos de concessões em infraestrutura no Brasil* 

 70 anos de Radiojornalismo no Brasil* 

90 anos de rádio no Brasil 

A (in) efetividade dos direitos fundamentais sociais no estado democrático A aproximação 
dos grupos de pesquisa na universidade* 

Abordagens para a criação de valor na inovação 

Abracaldabra: uma aventura afetivo-cognitiva na relação museu-educação A Carta da 
Democracia: a construção da ordem de 1988. 

Acervo: outras abordagens, vol. II. 2.ed. 2019 Acervo: outras 
abordagens: vol. I 

Acervo: outras abordagens: vol. II 2015 Acervo: outras 
abordagens: vol. III Acervo: outras abordagens: vol. IV 

Acidentes industriais ampliados: desafios e perspectivas para o controle e a prevenção 

A coerência do método bifásico de fixação da reparabilidade por ofensa ao direito à honra 

A coleção de vidros antigos, islâmicos e europeus no Museu de Arqueologia e Etnologia da 
USP 

A comunicação do sensível: acolher, vivenciar, fazer sentir A configuração 
constitucional do direito à própria imagem 

A configuração constitucional do direito fundamental à liberdade religiosa e do princípio da 
laicidade: uma análise pautada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

A continuação da formação acadêmica e os caminhos da pós-graduação* Acre reka 
eureka: o fim do esquivo desenvolvimento regional 

A crise do ensino jurídico e a experiência do CEPED* 

A crise fiscal do Estado brasileiro: uma economia política dos direitos fundamentais 

A decisão judicial: elementos teórico-constitutivos à efetivação pragmática dos direitos 
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dundamentais 

A dinâmica do sistema produtivo da saúde: inovação e complexo econômico- industrial 

Administração: princípios teóricos e práticos 

Administração pública, novas tecnologias e desenvolvimento: a efetivação de direitos fundamentais 
sociais em uma sociedade de risco 

Administração pública contemporânea: política, democracia e gestão A Economia 
política do Governo Obama (disponível temporariamente) 

A extensão e a pesquisa: um caminho de mão dupla entre comunidade e universidade* 

A filosofia do direito e a dogmática dos direitos fundamentais A imprensa em 
transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50* 

A Informação e a Proteção da Propriedade Intelectual (disponível 
temporariamente) 

Amapá 

Ambiências comunicacionais e vivências midiáticas digitais de internautas em telecentros de 
acesso público 

Anais da semana acadêmica FACCHU 

Análise de conflitos e relações de poder em espaços rurais 

Análises eficaciais sob a égide normativa dos princípios da soberania nacional, da segurança 
alimentar e nutricional e da segurança hídrica 

Análisis estratégico en salud y gestión a través de la escucha 

Anuário CIAB-FEBRABAN : 2011: panorama do setor bancário e visão de futuro* 

A ONU aos 70: contribuições, desafios e perspectivas 

A particularidade histórica da pesquisa no serviço social* Apresentação de trabalhos 
monográficos de conclusão de curso 

A radiodifusão pública resiste: a busca por independência no Brasil e no leste europeu 

A razoável duração do processo como elemento de efetividade do direito humano 
fundamental de acesso à justiça. Uma leitura a partir da teoria dos direitos fundamentais de 
Robert Alexy 

A realização da justiça como consecução de direitos humanos/fundamentais 

A releitura da teoria do fato jurídico para a construção do Direito: entre a passagem do andar 
sob o amarelo desértico ao andar sob a luz manifesta do céu 

A responsabilidade civil do advogado sob a perspectiva civil-constitucional A 
responsabilidade civil do empregador no caso do dano decorrente de 

acidente do trabalho e o caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral como 
mecanismo de proteção à dignidade humana 
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A responsabilidade pela saúde: aspectos jurídico Arquitetura 
Aracajuana: a imposição do tempo 

Arquitetura da cidade contemporânea: sobre raízes, ritmos e caminhos 

Arquitetura e cidade: ensaios projetuais, análises urbanas e caminhos percorridos na 
Universidade Federal de Sergipe 

Arquitetura e conforto ambiental nos trópicos: coletânea de estudos e pesquisas do LabCon – 
UFPB de 2009 a 2018 (disponível temporariamente) 

Arquitetura e urbanismo: caderno de resumos 

Arte decorativa: forros de estuques em relevo Pelotas, 1876-1911 Arte degenerada 
: 80 anos: repercussões no Brasil 

A sala: Exposições 2014: Projeto de Extensão Ações Educativas na Galeria de Arte A Sala do 
Centro de Artes da UFPel 

A segurança pública como direito fundamental social na sociedade de riscos: qual a função do 
direito penal? 

Aspectos teóricos e práticos dos Direitos Fundamentais Sociais: Tomo VI As universidades 
estaduais e o desenvolvimento regional do Paraná* Atacama 

Atelier 17 and modern printmaking in the Americas Atelier 17 e a 
gravura moderna nas Américas 

Atlas econômico da cultura brasileira: metodologia I Atlas econômico 
da cultura brasileira: metodologia II 

Autodeterminação corporal para uso da fosfoetanolamina sintética Avaliação de 
transparência do Estado Brasileiro e do Poder Judiciário* Avaliação de transparência do 
Ministério Público* 

Banhado: plano popular de urbanização e regularização fundiária Barrios 
populares Medellín: favelas São Paulo 

Bibliometria e cientometria no Brasil: infraestrutura para avaliação da pesquisa científica na era 
do Big Data 

Bibliotecas digitais: modelo metodológico para avaliação de usabilidade (disponível 
temporariamente) 

Biografias não autorizadas e os limites do direito à privacidade e à liberdade de expressão, 
segundo a teoria da proporcionalidade 

Caderno Pedagógico II - Socioeconomia Solidária Caderno Pedagógico IV 
- Práticas de Incubação Solidária Caderno Pedagógico V - Glossário de 
Economia Solidária Cadernos FGV Direito Rio; Vol. 1* 

Cadernos FGV Direito Rio; Vol. 10*  

Cadernos FGV Direito Rio; Vol. 11*  

Cadernos FGV Direito Rio; Vol. 12*  

Cadernos FGV Direito Rio; Vol. 2*  
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Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas; Vol. 4)*  

Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas; Vol. 5)*  

Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas; Vol.6)* 

Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas; Vol.7)*  

Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas; Vol.8)*  

Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas; Vol.9)*  

Capítulos da memória do urbanismo carioca* 

Cartilha produção de tijolos de solo-cimento 

Cartilha sobre direitos e deveres dos trabalhadores migrantes e refugiados  

Cartografia da Pesquisa e Ensino da Arquivologia no Brasil: IV REPARQ  

Celso Furtado – O desvelador da realidade nordestina 

Censura e classificação indicativa 

Cerâmicas em faiança existentes nos casarões do centro histórico de Pelotas, RS 

Ciência, política e relações internacionais: ensaios sobre Paulo Carneiro Ciência ou política 
de controle sobre vidas? (disponível temporariamente) 

Ciências Sociais Aplicadas e a produção científica em Mato Grosso: estudos e análises a partir 
da fronteira 

Circuito de experiências: tecnologias, metodologias,e avanços na extensão universitária para o 
desenvolvimento social Vol.1 

Circuito de experiências: tecnologias, metodologias,e avanços na extensão universitária para o 
desenvolvimento social Vol.2 

Classicismo, realismo, vanguarda: pintura italiana no entreguerras. 2.ed. 2018 
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Classicismo, realismo, vanguarda: pintura italiana no entreguerras. 2013 

COLAPSO: CAPITALISMO TERMINAL, TRANSIÇÃO ECOSSOCIAL, ECOFASCISMO 

Coleção Jovem Jurista 2010. FGV Direito Rio*  

Coleção Jovem Jurista 2011. FGV Direito Rio*  

Coleção Jovem Jurista 2012. FGV Direito Rio* 

Coleção Jovem Jurista 2013. FGV Direito Rio*  

Coleção Jovem Jurista 2014. FGV Direito Rio*  

Coleção Jovem Jurista 2015. FGV Direito Rio*  

Coleção Jovem Jurista 2016. FGV Direito Rio* 

 Coleção Jovem Jurista 2017. FGV Direito Rio* 

 Coleção Jovem Jurista 2018. FGV Direito Rio* 

Coletânea de artigos 2014: diálogos sobre Direito e Justiça  

Coletânea de artigos 2015: diálogos sobre Direito e Justiça  

Coletânea de artigos 2016: diálogos sobre Direito e Justiça  

Coletânea de artigos 2016 - Série Ensaios Jurídicos  

Coletânea de artigos 2017: diálogos sobre Direito e Justiça  

Coletânea de artigos 2018: diálogos sobre Direito e Justiça  

Coletânea de artigos 2019: diálogos sobre Direito e Justiça  

Community Connectivity : building the Internet from Scratch*  

Comunicação, mercado e tecnologia 

Comunicação, políticas públicas e discursos em conflito  

Comunicação, texto e discurso 

Comunicação digital: panorama da produção acadêmica do Digicorp. 2015 

Comunicação digital: um panorama da produção acadêmica do Digicorp. 2014 

Comunicação e as aventuras estranhas: ensaios sobre arte, cinema, filosofia e comunicação 

Comunicação e cultura no Brasil: diálogos com a Economia Política da Comunicação e 
da Cultura. 

Comunicação e Regionalidades 

Comunicação e territorialidades: poder e cultura redes e mídias 

Comunicação governamental: o local como foco de análise  
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Comunicação Pública em debate: ouvidoria e rádio 

Comunicando hemisférios: informação e conhecimento, Brasil e Espanha  

Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública 

Congresso em números 2017 : a produção legislativa do Brasil*  

Conhecimento, inovação e comunicação em serviços de saúde 

 Conhecimento: custódia & acesso. 2012 

Conhecimento: custódia e acesso. 2017 

Conhecimento em pauta: artigos científicos especialização 2015/2  

Conhecimento em pauta: artigos científicos especialização 2016/2  

Conhecimento em pauta: artigos científicos especialização 2017/2  

Conhecimento em pauta: artigos científicos especialização 2018/2  

Conhecimento em pauta: artigos científicos especialização 2019/2  

Conhecimento em pauta: artigos científicos graduação 2011/1  

Conhecimento em pauta: artigos científicos graduação 2015/1  

Conhecimento em pauta: artigos científicos graduação 2016/1  

Conhecimento em pauta: artigos científicos graduação 2018/1  

Conhecimento em pauta: artigos científicos graduação 2019/1  

Conhecimento em Pauta - Unoesc Chapecó 

Conocimiento: custodia & acceso 

Conselhos Tutelares: desafios teóricos e práticos da garantia de direitos da criança e do 
adolescente 

Considerações sobre o direito fundamental à própria imagem 

Consórcio Intermunicipal de Saúde: Um Estudo em Representações Sociais 

Constitucionalismo pós-moderno & sociedade global e complexa: (co)relação com o direito 
internacional dos direitos humanos 

Consultor e cliente: uma parceria para o desenvolvimento organizacional 

Consumo domiciliar de alimentos: influência de fatores socioeconômicos e do custo de 
oportunidade do tempo da mulher 

Contemporary art paradox(es): dialogues between MAC USP’s and Paço das Artes’s 
collections 

Controle social e política redistributiva no orçamento participativo  

Convergência midiática e comunicação 
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Corpo, movimento e educação 

Corpo e movimento - corpo e cultura: Vol. 1  

Corpo e Movimento - danças folclóricas: Vol. 2 

Corpo-Verão : jornalismo e discurso na imprensa feminina  

Crise de imagem: uma análise de caso 

Crônica política do Rio de Janeiro* 

Curso de administração do IPA: 15 anos de história 

Dados científicos: perspectivas e desafios (disponível temporariamente) 

Dados socioeconômicos e aspectos da moradia e infraestrutura do Conjunto Habitacional 
Mestre Oscar Santos em Macapá 

Das coisas que nos fazem pensar, que nos forçam a pensar: o debate sobre a nova teoria da 
comunicação 

De acervos coloniais aos museus indígenas: formas de protagonismo e de construção da 
ilusão museal (disponível temporariamente) 

De bolsista a cientista: a experiência da UFSC com o Programa de Iniciação Científica no processo 
de formação de pesquisadores (1990 a 2012) 

Decisão monocrática e agravo interno: celeridade ou entrave processual?: A Justiça no Estado do 
Rio de Janeiro* 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos 20 anos da Constituição Federal 

De Comer (Cultura Alimentar e Receitas do Semiárido Cearense) 

Desafios do direito privado contemporâneo: novos Direitos Sociais - Vol. 1 e 2 (disponível 
temporariamente) 

Desafios presentes e futuros do direito do trabalho: buscas entre intersecções por um novo 
alvorecer 

Desenvolvimento regional no Paraná: ações e reflexões 

Desenvolvimentos humano, sustentável e integral: análises eficaciais sob a perspectiva do 
humanismo jurídico 

Design de Interiores: Da teoria à Prática 

Diálogos entre antropologia, direito e políticas públicas: o caso dos indígenas no sul de Mato 
Grosso do Sul 

Dicionário de políticas públicas. vol. 1  

Dicionário de políticas públicas. vol. 2 

Digital rights Latin America and the Caribbean* 

Dimensões da integração regional: uma perspectiva panorâmica  
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Direito, mercantilização e justiça 

Direito à água e cidades (disponível temporariamente) 

Direito à educação e direitos na educação em perspectiva interdisciplinar 

Direito Ambiental do Trabalho na Atividade Mineradora na Amazônia: um campo em 
construção 

Direito das crianças e dos adolescentes 

Direito do patrimônio cultural: compêndio da legislação brasileira 

Direito e barbárie no (I)mundo moderno: a questão do Outro na civilização Direito e Novas 
tecnologias: Perspectivas na Sociedade da Informação 

Direito fundamental ao trabalho digno: Tomo I  

Direito fundamental ao trabalho digno: Tomo II  

Direito fundamental ao trabalho digno: tomo III 

Direito fundamental de segurança social: saúde, assistência e previdência 

 Direito Fundamental do trabalho digno em cartilha  

Direito na Fronteira 
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Ensaios sobre a morfologia dos direitos fundamentais e sua 
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Escritos sobre Direitos Fundamentais  

Escritos sobre Direitos Fundamentais (II) 
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Olho do Tempo (disponível temporariamente) 

Espaço urbano: os agentes da produção em Chapecó*  

Esquecer Peirce? 

Estado, democracia e cidadania: perspectivas teóricas e críticas (disponível 
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Estado, Políticas públicas e Instrumentos juridico-democráticos de Efetivação  

Estado, sociedade e mercado: novas perspectivas de desenvolvimento Estado e políticas 
públicas 

Estratégia e marketing 

Estudo comparado sobre políticas públicas por meio de resenhas críticas reflexivas 

Estudos Qualitativos: Enfoques Teóricos e Técnicas de Coleta de Informações Estudos urbanos: 
conceitos, definições e debates 

Etapas da construção científica: da curiosidade acadêmica à publicação dos resultados 

Ética e políticas da informação: agentes, regimes e mediações 
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Expansão urbana, segregação e violência: um estudo sobre a Região Metropolitana da Grande 
Vitória 

Fazendo cidade: memória e urbanização no extremo oeste catarinense* 

Feminicídio – quando a desigualdade de gênero mata: mapeamento da Tipificação na 
América Latina 

Filhos das feiras: uma composição do campo de negócios agreste  

Fronteiras incertas: arte e fotografia no acervo do MAC USP (1963-1978)  

FUNDAMENTOS BÁSICOS DO ESPELEOTURISMO 

GEOGRAFIA E ECONOMIA: RELAÇÕES E INTERFACES 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO: Contexto multidisciplinar Gestão de 
pessoas 

Gestão do conhecimento, informação e redes: reconfigurações de comunicações 
em eventos (disponível temporariamente) 

Gestão do conhecimento e fluxo informacional: reconfigurações de comunicações 
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Gestão do Conhecimento nas Redes dos Programas para a Juventude: Modelo Baseado nas 
Políticas Públicas (disponível temporariamente) 
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Gestão pública, município e federação 

Gestão Pública: um olhar dos servidores 

Global law in context. Vol. 2* 

Gobernanza y regulaciones de Internet en América Latina*  

Governança digital 

Governança e regulações da Internet na América Latina* 

Guerra econômica e competição no mundo contemporâneo  

Guerreiro Ramos: coletânea de depoimentos (Edição bilíngue)*  

Guia de apresentação de teses 
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Guia de fontes de informação para startups  
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Habitação de Interesse Social em Mato Grosso: Contribuições Científicas  

Homicídio Afetivo-Conjugal sob a Lente dos Operadores Jurídicos 

Humanidades digitais e arqueologia: o desenvolvimento de o último banquete em Herculano 

Humanos na América Latina: Estudo de caso 

Identity, migration and labour - Série Direitos Fundamentais Sociais  

III Relatório Supremo em Números : o Supremo e o tempo* 

II Relatório Supremo em Números: o Supremo e a Federação* 

II Relatório Supremo em Números: o Supremo e a Federação entre 2010 e 2012* 

I Jornada Sul Americana de Direitos Fundamentais: Brasil, Argentina, Chile e Peru 

Imagens e Números: Intersecções entre as histórias da arte e da matemática 

Imediato, global e total na produção do espaço: a financeirização da cidade de São Paulo no 
século XXI 

Império das Cartas nos Jornais: Coletânea de cartas sobre a instrução pública no Nordeste do 
século XIX 

Indignação e Conhecimento: para sentir-pensar o direito das Minorias  

Indo além da judicialização: o Ministério Público e a saúde no Brasil* 

INFÂNCIAS ESCOADAS: ESTUDOS NO SETOR SUCROALCOOLEIRO, NAS FRONTEIRAS E 
NA BR-163 

Informação e tecnologias: desenhando fronteiras científicas (disponível 
temporariamente) 

Infraestrutura urbana: um olhar para a cidade  

Inovação em biblioteconomia: temas transversais* 

Instrumentos jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável*  

Interfaces da Mobilidade Humana na Fronteira Amazônica 

Interiorização do ensino superior: protagonismo das universidades estaduais e municipais no 
desenvolvimento regional* 

Introdução à ciência da informação  

Introdução à estratégia de produção  

Introdução a finanças para empreendedores  

Introdução ao direito para a terceira idade  

Introdução ao planejamento urbano 

Introdução crítica ao direito à comunicação e à informação  
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I Relatório Supremo em Números: o múltiplo Supremo* 

IV Relatório Supremo em números: o Supremo e o Ministério Público*  

Jardins Históricos 2018 

Jornalismo em gêneros: vol. 1  

Jornalismo em gêneros: vol. 2 

Jornalismo em gêneros: vol. 3: jornalismo na América Latina  

Jornalismo em gêneros: vol. 4: jornalismo especializado  

Jornalismo especializado no Brasil : teoria, prática e ensino 

Julgamento das causas repetitivas: uma tendência de coletivização da tutela processual civil 

Justiça e cidadania: reflexões sobre o campo normativo moderno  

Knowledge: custody & access 

Lazer em Ouro Preto e Mariana: espaços e equipamentos 

Liberdade, contrato e propriedade: da ressignificação dos pilares dos Direitos Fundamentais 
Civis frente a sociedade da incerteza (entre espetáculo e informação) 

Liberdade de expressão: questões da atualidade  

Liberdade religiosa e a teoria da justiça de John Rawls 

Limitações ao direito de propriedade: efeitos sobre a preservação do patrimônio cultural edificado 
na cidade de Pelotas/RS 

Linguagem, verdade e conhecimento: uma análise epistemológica do jornalismo a partir de 
duas perspectivas semióticas 

Linhas expandidas : urbanismos de fronteira: Brasil, Uruguai e Argentina  

Luzes, câmera, palavras 

Macroeconomia I: as contas nacionais 

MAIS (+) CULTURA (s): estudos sobre telenovela, comunicação, culturas populares e 
sociedade 

Manual de catalogação de filmes da biblioteca da ECA  

Manual de catalogação de partituras da biblioteca da ECA 

Manual de normalização bibliográfica para trabalhos científicos. 4 ed.* 

Manual de normalização de documentos científicos : de acordo com as normas da ABNT 

Manual de procedimentos técnicos do projeto Arquigrafia. 2.ed.  

Manual de telejornalismo 

Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos e técnico- científicos 
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Processos seletivos para a contratação de servidores públicos: Brasil, o país dos concursos?* 

Produção imobiliária e reconfiguração da cidade contemporânea  

Produtividade e preços em sistemas sraffianos 

Projeto Comunicar: 25 anos em movimento 

Projeto de vizinhança hospitalar: hospital de amor, Barretos-SP  

Projeto e contexto: Brás 

Proteção dos infantes imersos na sociedade da informação 

 Publicar em Psicologia: um enfoque para a revista científica  

Publicidade: o jeito weasel de ser 

Publicidade antirracista: reflexões, caminhos e desafios  

Publishing in Brazil 

Quando o MST é notícia 

Que modernidade são essas? Estudo da arquitetura moderna da Paraíba nas casas da orla 
marítima de João Pessoa (1960 a 1974) 

Questões práticas da aplicação da nova Lei Florestal ao setor elétrico, sucroalcooleiro e financeiro* 

Reduzindo os elos da cadeia: o constructo da política de inovação dos governos FHC e Lula 

Referenciais teóricos e metodológicos de investigação em educação e ciências sociais 

Relações entre linguagens no jornal: fotografia e narrativa verbal  

Relações Internacionais e Direito: estudos multitemáticos  

Relatório de Gestão: Ações 2014-2018 

Repensando a ciência do processo na busca da tutela judicial efetiva: a (necessária) passagem 
do paradigma moderno ao paradigma da complexidade 

Representações da violência e da punição na justiça informal criminal 

Resiliência informacional em redes sociais virtuais: práticas colaborativas, emoções e 
mobilidade (disponível temporariamente) 

Revelando o invisível: o mundo do trabalho na atividade turística em Bonito-MS 

Revista do Programa de Direito da União Europeia: revista semestral do Módulo Europeu 
do Programa Jean Monnet - 1*(Periódico) 

Revista do Programa de Direito da União Europeia: revista semestral do Módulo Europeu 
do Programa Jean Monnet - 2*(Periódico) 

Revista do Programa de Direito da União Europeia: revista semestral do Módulo Europeu 
do Programa Jean Monnet - 3*(Periódico) 

Revista do Programa de Direito da União Europeia: revista semestral do Módulo Europeu 
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do Programa Jean Monnet - 4 *(Periódico) 

Revista do Programa de Direito da União Europeia: revista semestral do Módulo Europeu 
do Programa Jean Monnet - 5 *(Periódico) 

Revista do Programa de Direito da União Europeia: revista semestral do Módulo Europeu 
do Programa Jean Monnet - 8 *(Periódico) 

Revistas científicas em ciências da saúde: visibilidade, forma e conteúdo  

Saberes Jurídicos: Direitos Humanos, Teoria da Justiça e Meio Ambiente  

Segurança alimentar e relações internacionais (disponível temporariamente) 

Segurança da informação: Uma visão sistêmica para implantação em organizações 

Segurança Social, Direitos fundamentais e a Agenda do Desenvolvimento Sustentável 

Sergio Bernardes : doutrina de uma civilização tropical 

Simpósio Internacional de Direito: Dimensões materiais e eficaciais dos direitos fundamentais 

Sistemas de proteção social do Brasil: bibliografia (1985-2008) 

Sob a custódia do tempo : formação de leitores em penitenciárias do Distrito Federal 

Sobre Exposições: Conceitualismos em Mostras no MAC USP (2000-2015) Sobre gestão e 
políticas públicas 

Sociedade da informação: dignidade da pessoa humana e espaço 

Sociedade da informação: infância, identidade, regionalização, mídias interativas e 
redes científicas 

Sociedade da informação e o ciberespaço 

Sociedade da informação e suas repercussões na política econômica 

Sujeitos de Direitos ou Sujeitos de Tutela? Memórias de Jovens Egressos sobre o 
Acolhimento Institucional em João Pessoa (2010-2015) (disponível temporariamente) 

Suriname 

Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquistas, uma visão de futuro*  

Tecnologias de gestão e subjetividades: por uma abordagem multidisciplinar  

Temas de Direito Civil: Da Constitucionalização à Humanização 

Temas de Direitos Fundamentais Civis I  

Temas de Direitos Fundamentais Civis II 

Temas de estratégia e segurança nacional (disponível temporariamente)  

Temas sediciosos e criminológicos 

Temas sobre a constitucionalização dos direitos fundamentais  
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Tendências em comunicação digital 

Teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy: argumentações e contribuições 
reflexivas - Tomo IX 

Teoria dos princípios, proporcionalidade, razoabilidade e a dimensão ideal do Direito – suas 
conexões: Tomo VII 

Teoria dos princípios, proporcionalidade, razoabilidade e a dimensão ideal do direito – suas 
conexões - Tomo VIII 

Teoria dos princípios, proporcionalidade, razoabilidade e a dimensão ideal do direito – suas 
conexões - Tomo VIII 

Teoria e prática dos conselhos tutelares e conselhos dos direitos da criança e do adolescente 

Teoria geral dos direitos fundamentais: Tomo I 

Teorias da Justiça: categorias centrais, teses e interlocuções  

Teorias da justiça e a morfologia dos direitos fundamentais  

Teorias da justiça e direitos indígenas 

Teorias da Justiça e Teoria da Segurança Social 

Terra à vista: reabilitando a questão da renda na produção do espaço  

Terra Brasilis: arte brasileira no acervo conceitual do MAC USP  

Tesauro brasileiro de turismo 

Tessituras: Experiências e Vivências em Artes Visuais (disponível 
temporariamente) 

Textos em ciências sociais: pesquisa e conhecimento na interface sociedade- saúde 
(disponível temporariamente) 

The Brazilian state and transparency : evaluating compliance with freedom of information* 

The community network manual : how to build the internet yourself* 

The Market for technical and scientific books in Brazil: public subsidy and access to 
knowledge 

Tópicos para o ensino de biblioteconomia: vol. II 

Tráfico de Pessoas no Estado da Paraíba: Um Diagnóstico 

Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias* 

Transformações do Direito administrativo : novas tecnologias e alternativas regulatórias* 

Transformações do Direito Administrativo : o estado administrativo 30 anos depois da 
Constituição de 1988* 

Três décadas de reforma constitucional: onde e como o Congresso Nacional procurou 
modificar a Constituição de 1988* 
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Turismo, cultura e meio ambiente: coletânea franco-brasileira (disponível 
temporariamente) 

Turismo e território no Brasil e na Itália: novas perspectivas, novos desafios*  

Turismo rural : fundamentos e reflexões 

Um grito no ar: comunicação e criminalização dos movimentos sociais  

Um museu para todos: manual para programas de acessibilidade 

Um outro acervo do MAC USP 

Valoração econômica e mercado de recursos florestais 

Vetores de expansão urbana: Estado e mercado na produção da habitação em Aracaju-SE 

Vida: reprodução humana assistida – seus conflitos e convergências 

Vidas desarquivadas: memórias que narram os arquivos privados pessoais (disponível 
temporariamente) 

VI Relatório Supremo em números : a realidade do Supremo Criminal* 

Viva o Brasil! Reflexões sobre empreendedorismo, marketing, cultura, cotidiano, política e 
educação 

Viver o jornalismo : a entrevista no dia a dia da profissão 

V Relatório Supremo em números : o foro privilegiado e o Supremo* 

 

 

* Necessário realizar cadastro para acessar 
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