CONSELHO ADMINISTRATIVO

A produção do conhecimento científico é característica de uma universidade que
pretenda oferecer um ensino qualificado. No entanto, não só a produção do conhecimento
deve ser objeto do esforço daqueles que se dedicam à universidade. A difusão do
conhecimento produzido é fundamental para o estímulo à produção acadêmica e ao debate
acadêmico.
Identificado com esse pensamento, e verificando a ausência de um instrumento
amplo de promoção da pesquisa realizada na Faculdade de Direito da UFRGS, o CAAR lança
a Revista Res Severa Verum Gaudium, visando promover o conhecimento científico em um
âmbito mais próximo dos estudantes. Espera-se obter uma ampla participação dos alunos da
Faculdade, oportunizando um ciclo permanente de desenvolvimento de matérias trabalhadas
em nossa faculdade e em faculdades do resto do país.
O Conselho Administrativo é formado por um corpo de estudantes a quem a Diretoria
Executiva do CAAR incumbiu a tarefa de viabilizar a execução da Revista e concretizar esse
ideal de promoção científica.
O Conselho é responsável por toda a realização da revista e trabalha focado na
utilização de instrumentos que identifiquem os estudantes com a proposta da revista,
estimulando a produção e divulgação, ampliando a repercussão dos temas tratados e visando
sempre a excelência acadêmica.
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CONSELHO EDITORIAL

O Conselho Editorial da Revista Res Severa Verum Gaudium é composto por um
professor de cada departamento da Faculdade de Direito da UFRGS. Compete ao conselho
analisar e avaliar os artigos enviados para publicação na Revista, apontando aqueles que
forem aptos. Integram o Conselho Editorial os seguintes professores:

Humberto Jacques de Medeiros
Professor vinculado ao Departamento de Ciências Penais da UFRGS. Mestre em Direito pela
UnB, onde também completou sua graduação em Direito. Procurador Regional da República
na 4ª Região, onde ocupa, atualmente, a função de procurador-chefe.

Judith Hofmeister Martins-Costa
Professora vinculada ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil da UFRGS. Livredocente e Doutora em Direito pela USP. Concluiu a graduação em Direito na UFRGS.
Trabalha com temas vinculados ao direito obrigacional, contratual e História do Direito. Possui
grupos de pesquisa que abrangem o direito privado e a bioética. Coordenadora Substituta do
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS (2009/2010).

Luis Fernando Barzotto
Professor vinculado ao Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da UFRGS.
Doutor em Direito pela USP. Conclui a graduação em Direito na UFRGS. Atua em grupos de
pesquisa e cadeiras que desenvolvem, principalmente, temas de Filosofia do Direito,
Sociologia do Direito e Teoria Geral do Direito. Vice-presidente do Instituto Jacques Maritain
do Rio Grande do Sul.

Leandro do Amaral Dorneles de Dorneles
Professor vinculado ao Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da UFRGS. Doutor
e mestre em Direito pela UFSC. Possui especialização em Direito do Trabalho pela Univali.
Graduou-se em Direito na UFRGS. Atua, principalmente, em temas que dizem respeito à
flexibilização do direito do trabalho, relação de emprego, princípios do trabalho e dignidade
do trabalhador. Coordenador da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da UFRGS
(2009/2010).

