Carta Editorial
A presente edição da revista Caderno Virtual (CV) - publicação oficial do
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) - traz aos seus
leitores um conjunto de artigos produzidos por acadêmicos integrantes de
programas nacionais de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado,
aprovados pelo sistema duplo blind review com o tema: “Direito, Cultura e
Literatura”.
A 53ª edição da revista Caderno Virtual (CV) traz artigos acadêmicos
produzidos por alunos da Escola de Direito e de Administração Pública – EDAP,
bem como trabalhos produzidos por autores, professores e alunos,
integrantes de outros programas nacionais de pós-graduação, mestrado e
doutorado, aprovados pelo sistema duplo blind review.
Nessa linha, a presente edição visa proporcionar um espaço de
divulgação de teses e de ideias no âmbito do Direito, da Economia e da
Administração Pública, promovendo o debate qualificado acerca de temas
relevantes da pesquisa científica envolvendo temas interdisciplinares. Tratase de uma revista com periodicidade quadrimestral destinada a publicar
trabalhos de qualidade científica para fomentar o debate acadêmico.
O Caderno Virtual objetiva, ainda, ser um espaço de atualização
bibliográfica constante para a comunidade acadêmica do IDP e do país. O
escopo editorial da revista passa a contemplar as seguintes linhas de
pesquisa: a) Processo, Jurisdição Constitucional, Direitos e Garantias
Fundamentais; b) Direito Privado e Constituição; c) Gestão Governamental e
Políticas Públicas e d) Economia, Finanças e Desenvolvimento.
A fim de adequar-se aos quesitos estabelecidos pela regulação do
Qualis Periódico, o CV conta com Equipe Editorial definida, por meio de
Conselho Editorial, Comitê Executivo e Editores Chefes, que se organizam
para garantir o processo avaliativo sob o sistema do duplo blind review e ao
convite para publicação de autores estrangeiros e pesquisadores de renome
nacional e internacional.
É com grande satisfação que o Centro de Pesquisa (CEPES) em
conjunto com as Coordenações dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação
Lato Sensu e Pós-Graduação Stricto Sensu, apresentam a presente a 53ª
edição do Caderno Virtual.
Diante de todo o material qualificado reunido na presente edição,
esperamos que a revista contribua para promover discussões, debates e
divulgação de conhecimento científico qualificado.
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