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Nota dos Coordenadores do Volume
Temos a grata satisfação de apresentar à comunidade
acadêmica o volume inaugural da nova Série dos Cadernos
do Programa de Pós-Graduação em Direito, publicação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDir)
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Com a grande reformulação pro~edida no ano de 2007
à estrutura do Programa e às s~as linhas ,de pesquisa associadamente à relevância tomada pelo Programa Qualis da
Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) -, tornou-se necessário reformular os Cadernos no
que tange ao conteúdo, aos critérios para a seleção de artigos
e, indus~ve, à sua apresentação gráfica.
O conteúdo dos Cadernos deve expressar o diálogo
entre aquilo que é efetivamente construído e debatido por
seus professores e pesquisadores e o que pensa a comunidade acadêmica nacional e internacionaL Por isso, a divisão
que estrutura os Cadernos coerentemente às proposições
enucleadas nas suas três Linhas de Pesquisa, a saber: Fundamentos Dogmáticos da Experiência Jurídica; Fundamentos
Teórico-Filosóficos da Experiência Jurídica; e Fundamentos
da Integração Jurídica, cada uma delas servindo como o fio
condutor da reflexão acerca dos distintos aspectos da experiência jurídica, expressão-chave para indicar a perspectiva
adotada no Programa, que se quer na linha média entre os
estudos dogmáticos e os zetéticos.
É justamente a perspectiva dessa linha média qué torna
os Cadernos uma publicação não aferrada a um único ponto
de vista. Os trabalhos publicados poderão versar, portanto,
sobre quaisquer dos setores de que se enriquece cotiçiianamente a experiência jurídica desde que classificáveis como
produção doutrinária. O 'fazer doutrina' - acredita-se - não
tem seus lindes na mera divulgação de ideias alheias, sendo
sobretudo obra de meditação, responsabilidade, reflexão e
de diálogo permanente entre a prática e a teoria.

Manteve-se a seção em que indicada, com exaustividade, a produção discente, arrolando-se as teses e publicações defendidas com as respectivas bancas julgadoras,
sendo essa prática reveladora de um aspecto da prestação
de contas devida à comunidade por todos os que curam
do interesse público e dos públicos recursos. Por razões de
catalogação bibliográfica, foi também mantida a sequênda
na numeração dos Cadernos, considerando-se a contagem
de volumes a partir de 2003, ano de sua primeira publicação,
não se cortando a continuidade, considerada, para a· numec
ração, a última publicação (setembro de 2006, número 6).
Os propósitos que animam o Programa Qualis, da Capes,
serviram, por sua vez, como a alavanca para as mudanças
nos critérios para a publicação. O princípio da impessoalidade impõe que a seleção dos trabalhos veiculados opere
por meio de prévia desidentificação dos autores, a propiciar
o máximo de imparcialidade e transparência possível na escolha dos trabalhos encaminhados e máxima divulgação das
chamadas de trabalhos, por via da publicação do respectivo
edital na página do Prográma (http://www6.ufrgs.br/ppgd/)
e do emprego qa mala direta aos demais programas de pósgraduação. Além dos editores, um selecionado corpo de
consultores ad hoc, internos e externos ao Programa, está
encarregado dessa seleção, nunca adstrita ao juízo discricionário de uma só pessoa. A bem-vinda pluralidade de colaborações deverá conviver, contudo, com a uniformização dos
aspectos formais e com os critérios firmes e o mais possível
objetivados para a eleição dos artigos componentes de cada
número, dentre os quais se incluem o ineditismo dos textos
(permitindo-se, porém, a reprodução de trabalhos antes publicados no Exterior), a qualidade e a coerência da bibliografia
empregada e o seu afeiçoamento às sobreditas Linhas de
Pesquisa.
Por fim, a mudança gráfica: há sempre um propósito
ético subjacente à opção estética. A maior clareza na apresentação gráfica visa refletir a clareza das diretrizes e dos métodos destes Cadernos em sua nova fase, bem como a

congruência estética com as soluções já utilizadas em outras
publicações do Programa, como a da sua página na internet
e a do Boletim Informativo publicado desde 2007.
Que essas mudanças animem o presente leitor a tornar-se, em breve futuro, um ativo colaborador dos nossos
Cadernos!
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