CARTA DO EDITOR

Na sua 3ª edição, é perceptível que a Revista Discente DIREITO GV –
redGV está se tornando uma marca já reconhecida entre os estudantes das
melhores escolas de Direito do Brasil. A quantidade de artigos enviados e
a qualidade destes cresce consideravelmente a cada semestre, o que nos dá
muito orgulho, já que somos uma revista acadêmico-jurídica organizada
de forma independente pelo corpo discente da Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas – DIREITO GV.
Vimos cumprindo com crescente sucesso o nosso objetivo central:incentivar
a produção acadêmica de boa qualidade por parte de jovens estudantes
e praticantes do Direito, valorizando a inovação, a interdisciplinaridade,
a consistência no conteúdo e temas atuais vistos, preferencialmente, da
perspectiva das mentes mais cruas, as dos estudantes.
O número de artigos submetidos à 3ª edição dobrou em relação à 2ª
edição, para a qual os textos submetidos já haviam dobrado em relação à
1ª edição, tendo sido, ainda, reforçado o interesse na redGV por parte de
alunos de graduação, mestrado e doutorado em instituições cuja excelência
é reconhecida no Brasil e no mundo. Houve também forte aumento de
aceitação e interesse de potenciais colaboradores oriundos de instituições
de ensino jurídico no Brasil localizadas em estados que não São Paulo.
Juntamente com o aumento dessa visibilidade, aumenta nossa
responsabilidade como instrumento de produção acadêmica e,
consequentemente, nossa preocupação em manter a aliança com o forte
grupo de Pareceristas com quem contamos desde as primeiras edições.
Para a próxima edição, engrossaremos o número desses profissionais
colaboradores, que são fundamentais para uma escolha criteriosa e de
qualidade das publicações e contaremos com Pareceristas especialistas em
Direito Penal e Sociologia do Direito, a fim de que possamos expandir
ainda mais as áreas de concentração dos artigos publicados.
Esperamos prosseguir no caminho certo para a concretização da nossa
missão, criando uma marca forte de produção acadêmica, sobretudo,
discente. Para tanto, aguardamos ansiosamente, a qualquer tempo, a remessa
de artigos pelos autores interessados.
•••
Boa leitura!
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