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PROCEDIMENTO PARA USO DAS REVISTAS DIGITAIS 

 

 

A biblioteca da UNIVR com o dever de levar informações atualizadas aos alunos e 

manter nosso compromisso social, renovamos a assinatura das Revistas LEX 

MAGISTER; até momento estávamos apenas com as Revistas no formato impresso, 

hoje temos uma novidade a mais para nossos alunos do Curso de Direito e/ou alunos de 

outros cursos que buscam pelas informações na área jurídica, material para estudo de 

concurso e informações pessoais. Poderão ter acesso em material impresso que já 

temos na biblioteca ou no formato Digital pelo site www.lex.com.br. 

Para ter acesso ao material digital é muito fácil, segue as orientações: 

 

      PROCEDIMENTO 

 

1. O aluno irá entrar em contato com a biblioteca com 24 hs de antecedência, para 

solicitar login e senha, entrar no site www.lex.com.br 

 

2. A senha será gerada pelo funcionário da biblioteca; e enviada ao aluno, por email; 

 

3. Após o uso o aluno deverá fechar a página de uso. (Botão SAIR); 

 

4. Não será permitido o uso da mesma senha para uma nova consulta (dia 

seguinte); 

 

5. O sistema Lex magister não permite mais que 5 acessos simultâneos; 

 

6. Após o uso a senha será cancelada, sendo necessário fazer nova solicitação. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scelisul.com.br/
http://www.lex.com.br/
http://www.lex.com.br/
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REVISTAS ESPECIALIZADAS – LEX MAGISTER - DIGITAL 

 

Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 

Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões 

Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas 

Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal 

Revista Magister de Direito do Trabalho 

Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico 

Revista Brasileira de Direitos Humanos 

Revista Brasileira de Direito Previdenciário 

            Revista Brasileira de Direito Contratual 

           Revista Bras. de Dir.Com. – Empresarial, Concorrencial e do Consumidor 

http://www.scelisul.com.br/

