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A palavra da Editora
Em maio do ano em curso, a direção da Faculdade de Direito do Recife/UFPE, na
pessoa do professor Dr. Francisco Queiroz, tomou a decisão, baseada em reivindicação
do programa de Pós-graduação em Direito - PPGD/UFPE, de vincular a Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife ao nosso Programa de Pós Graduação
(Mestrado e Doutorado).
Essa mudança faz parte do esforço da nova Coordenação do PPGD/UFPE,
liderada pelo professor Dr. Edilson Nobre, de melhorar os índices de avaliação de nosso
programa e incentivar a produção docente, dentro dos parâmetros aceitos de endogenia.
Recebemos, na última avaliação, classificações B4 nas listas Qualis das áreas de
Direito, História e Interdisciplinar, na CAPES. Mas almejamos ir além e temos como meta
prioritária atingir melhores classificações, trabalhando para aperfeiçoar a publicação.
Assumi a edição da Revista em meados de maio do presente ano, entre outros,
com o compromisso de resgatar a sua periodicidade semestral, já que o n. 2 do vol. 86 /
2014 não foi publicado dentro do referido ano, o que cumprimos através da presente
publicação.
Devo registrar que, a partir do presente número, a Revista publicará uma Seção
de Notas Históricas, resgatando artigos já publicados nas primeiras edições, discursos,
resenhas, notícias e outras comunicações que não se enquadram na seção de artigos
inéditos.
No presente número, republicamos os artigos “Contribuições para a História do
Direito”, de Dr. Clovis Beviláqua e “Da Involução senil. Porque envelhecemos?”, de Dr.
Carneiro da Cunha, ambos inseridos no vol. I, da Revista Acadêmica, em 1891.
Vê-se, portanto, que a consolidação da Revista Acadêmica não é algo
significativo apenas para a nossa Faculdade, mas para toda a academia do país, pois é a
mais antiga publicação jurídica universitária do Brasil, e completará 125 anos, em 2016.
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Para a ocasião, já estamos elaborando, em parceria com a Biblioteca da
Faculdade de Direito do Recife / UFPE, a proposta para uma edição especial
comemorativa e impressa.
Por tudo isso é que estou certa de que contaremos com a colaboração e o
esforço de toda a nossa comunidade acadêmica para o cumprimento das metas
estabelecidas.
Por fim, agradeço o patrocínio do Dr. Ricardo Estevão ( Estevão, Ferreira &
Pinheiros – Advogados Associados), pelo seu apoio, pela sua presteza e por manter firme
a sua importante decisão de continuar colaborando com a causa da Faculdade de Direito
do Recife.

Professora Doutora Luciana Grassano de Gouvêa Mélo
Editora-Chefe da Revista Acadêmica – PPGD/UFPE
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