Prefácio
A revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em
Direito da UFRGS apresenta, com satisfação, sua segunda
edição de 2013, consolidando o seu novo formato online e já
vislumbrando novos desafios (novo projeto gráfico da revista
impressa que em breve disponibilizaremos), de vez que muito
humildemente temos recebido retornos positivos do acerto e
da seriedade do nosso trabalho.
A novidade principal dessa edição diz respeito ao incremento de seções, que associam trabalhos científicos, notícias,
teses etc., mas que, sobretudo, reúnem artigos da lavra de professores internacionais convidados. Aliás, o espírito da UFRGS,
considerada uma das melhores universidades do país nas últimas
avaliações, não poderia ser diferente, e por isso não perderemos
o trem da história que conduz a internacionalização, sem deixar
de considerar em alta conta as produções brasileiras.
Gostaríamos de ressaltar também nesta apresentação
que, a partir de agora e das reais condições de qualidade que
estamos adquirindo, passaremos a pleitear um significativo
crescimento junto ao Qualis CAPES, buscando oferecer ainda
mais significado e importância científica àqueles que conosco
ajudam a construir a pós-graduação brasileira.
Por dever de reconhecimento e em função do grande
esforço que temos dispendido em prol da qualidade, pedimos
licença aos nossos leitores para agradecer a algumas pessoas
que nos ajudaram: primeiramente, ao nosso corpo de avaliadores com os quais temos travado contato por todo o Brasil e
que sem dúvida compõem um dos pilares de sustentação da
revista. Muito obrigado a todos! Por outro lado, nessa edição
se faz necessário também um especial agradecimento aos servidores dessa universidade, pois são diversas as contribuições

que temos recebido dos órgãos administrativos e assessores.
Também à Gráfica da UFRGS, por ter elaborado o novo projeto
de revista impressa, que logo reforçará a repercussão dos artigos
virtuais e acarretará um relevante aumento de impacto de cada
publicação. Às servidoras da Biblioteca da Faculdade de Direito
e da Secretaria da Faculdade que dispensaram vários esforços
na obtenção das revistas antigas, colaborando com o projeto de
digitalização dos números anteriores, e que estamos levando
a cabo. Um último agradecimento à Imprensa da UFRGS, que
tem se mostrado imensamente disponível para a extração de
fotos do patrimônio histórico que é a nossa Faculdade de Direito,
e que estaremos disponibilizando futuramente.
Enfim, só nos resta insistir no agradecimento a todos,
desejando não só boas leituras, mas um ótimo 2014, ainda mais
vibrante do que este ano que tanto nos recompensou.

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2013.

Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior
Coordenador PPGDir - UFRGS
Editor-Chefe
Profa. Dra. Claudia Lima Marques
Coordenadora Substituta do PPGDir - UFRGS
Doutorando Gustavo Castagna Machado
Doutorando Wagner Silveira Feloniuk
Mestranda Anatércia Rovani
Mestrando Lucas Gerhardt Gavronski
Editores Colaboradores

