PREFÁCIO

A revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS
disponibiliza edição extraordinária, volume 11, número 3 (2016), cujo conteúdo corresponde
a contribuições submetidas ao longo do ano de 2016. Esta publicação somente foi possível em
razão da qualidade científica das pesquisas empreendidas, do trabalho voluntário incansável
de nossos colaboradores e do interesse de nossos leitores.
Este número é especial, pois seu propósito é comemorar a criação do Centro de
Estudos Europeus e Alemães (Zentrum für Deutschland- und Europastudien), pareceria entre
o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que fomentará as
cooperações

acadêmicas

e

institucionais,

inserindo-se

em

nosso

projeto

de

internacionalização.
Este será o primeiro centro localizado na América Latina, bem como o primeiro do
hemisfério sul, assumindo uma simbologia muito especial a todos os parceiros latinoamericanos. Consolida-se, assim, uma rede de investigadores e pesquisas relacionadas aos
grandes temas europeus e alemães, prevendo-se a organização de eventos, cursos de
mestrados interdisciplinares, doutorados em co-tutela, cursos de verão e escolas doutorais
itinerantes, que beneficiarão a comunidade científica em geral.
Conforme descreve o site oficial do DAAD, tal centro “tem como finalidade principal
assegurar para a jovem geração de acadêmicos conhecimentos e expertise sobre a Alemanha e
a Europa de forma a propagar estes conhecimentos e assegurar continua cooperação entre a
Alemanha e seus parceiros internacionais” 1.
Novamente esta edição é composta por pesquisas que correspondem aos mais variados
setores da Ciência Jurídica, empreendidos por estudiosos de todo o país e exterior, denotandose sua abrangência nacional e internacional. Ademais, cuida-se para que as investigações
sejam inovadoras, relevantes e apresentem enfoques e opiniões diversas.
O zelo desta publicação se manifesta em seus crescentes índices de impacto, que
almejam mapear a repercussão dos trabalhos divulgados. Atualmente, segundo dados obtidos
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por meio do Google, esta revista apresenta média anual superior a 100 citações, perfazendo
1474 citações ao total, o que significa um índice h igual a 17 e índice i10 igual a 232.
Dentre as pesquisas selecionadas nesta edição, destacamos, inicialmente, a dos autores
estrangeiros convidados. O doutor Gilles Paisant, professor doutor emérito da Universidade
Savoie Mont Blanc, França, elaborou estudo destinado a verificar a influência do Direito do
Consumidor na recente reforma do Direito Contratual do Código Civil Francês. Por sua vez, o
doutor Álvaro Sánchez Bravo, professor da Universidade de Sevilla, Espanha, analisou o
panorama de crise do Estado em um contexto de globalização, por meio de ótica marxista.
O Direito Ambiental, a sustentabilidade, o adequado manejo de resíduos sólidos e os
efeitos da poluição eletromagnética foram ressaltados, por meio de pesquisas elucubradas
pelas doutoras Denise Schmitt Siqueira Garcia, professora do Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade do Vale do Itajaí (Univali); Magali de Moraes Menti, professora da
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS); Beatriz Souza Costa, professora do
Programa de Mestrado da Escola Superior Dom Helder Câmara; e coautoras.
A temática das políticas públicas voltadas ao setor da saúde, a necessidade de garantia
da dignidade da pessoa humana e o direito social à saúde, bem como sua judicialização, foi
perscrutada pela doutora Caroline Müller Bitencourt, professora do Programa de PósGraduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); por Davi Augusto
Santana de Lelis, professor da Universidade Federal de Viçosa, e por demais autores.
Os desafios jurídicos da proteção ao idoso, em sua conjuntura de vulnerabilidade e
suscetibilidade a assedio moral e ao abandono afetivo inverso, com a decorrente necessidade
de implementação do dever de cuidado por parte dos descendentes, foram enfrentados pelas
doutoras Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão, professora do Programa de PósGraduação em Direito do Centro Universitário de Maringá (Unicesumar); Cláudia Mara de
Almeida Rabelo Viegas, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais; e coautores.
Esta

edição

conta

ainda

com

investigações

acadêmicas

variadas,

sobre

responsabilidade civil do Estado, regulamentação da rotulagem de alimentos vegetarianos,
capacidade contributiva e competitividade, características comparativas de institutos jurídicos
da União Europeia, feminismo e Direito Penal, pesquisa jurídica e Filosofia do Direito,
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desenvolvidas pelos doutores Valmir de Souza, professor do Programa de Pós-Graduação em
Segurança Pública e Cidadania da Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Odorico
Konrad, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho
do Centro Universitário Univates; Fabrício Germano Alves, professor do Programa de PósGraduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); André Felipe Canuto
Coelho, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Damas da
Instrução Cristã; Anair Isabel Schaefer, professora do curso de Direito da Faculdade Dom
Bosco; Cristian Kiefer da Silva, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; e Heraldo Elias de Moura Montarroyos,
professor do curso de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), dentre outros.
Agradecemos a todos os leitores, autores, pareceristas e editores, que atribuem sentido
a existência desta revista, e saudamos toda a comunidade acadêmica, desejando uma leitura
proveitosa.
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