APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito (PPGD) do Centro
Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM) completa, em 2020, vinte anos de existência. O
Mestrado em Direito, do PPGD/UNIVEM, foi aprovado pela CAPES em junho de 2000, tendo
suas aulas iniciado em agosto desse mesmo ano.
Desde a sua criação o PPGD/UNIVEM vinha mantendo inalteradas a sua área de
concentração – Teoria do Direito e do Estado – e suas linhas de pesquisa – Construção do Saber
Jurídico e Crítica aos Fundamentos da Dogmática Jurídica. Destacava-se, nessa configuração,
a interdisciplinaridade como umas das principais características do Programa.
Em 2019 o Programa passou por sua primeira reforma mais ampla, alterando
parcialmente a área de concentração e as linhas de pesquisa, mas mantendo a
interdisciplinaridade como elemento central. Aos vínculos históricos com as Ciências Sociais e
Humanidades foi, com as alterações, estabelecida uma forte aliança com as Ciências da
Computação e os Sistemas e Tecnologias de Informação.
O novo currículo do Mestrado em Direito do PPGD/UNIVEM está alinhado com o
que há de mais expressivo no debate jurídico contemporâneo, estabelecendo como área de
concentração o tema DIREITO E ESTADO ERA DIGITAL. Na Era Digital, caracterizada
pelos avanços tecnológicos advindos da Quarta Revolução Industrial, o Direito ganha
importância como instância garantia de direitos, bem como instrumento de regulação e de
regulamentação das inovações tecnológicas inerentes à transformação digital, devendo ser
adequadamente produzido e estudado. Para enfrentar o conjunto de situações envolvidas nessa
realidade a área de concentração está dividida em duas linhas de pesquisa.
A primeira, denominada de ACESSO À JUSTIÇA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, é destinada a trabalhar as questões relativas ao acesso à justiça frente à
realidade decorrente da transformação digital em curso na contemporaneidade. Nesse contexto,
o acesso à justiça é considerado, em especial, nos âmbitos da relação entre constituição e
processo e dos métodos adequados de prevenção e solução e conflitos, bem como das inovações
tecnológicas e daquelas inseridas na legislação, na jurisprudência e nas teorias específicas.
A segunda, denominada de DOGMÁTICA JURÍDICA E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL, é destinada a trabalhar, nessa essa nova era, dominada pela Inteligência Artificial,
pelo Big Data e pela Internet das Coisas, questões relativas à dogmática jurídica – entendida
em duplo sentido, como sistema jurídico e como conjunto de saberes constituídos sobre esse
sistema –, à educação e à pesquisa jurídica. Inclui, nesse contexto, legislação, jurisprudência e
teorias relativas aos diversos ramos do Direitos.
Com as mudanças introduzidas, o programa olha para a realidade do passado como
fonte do conhecimento, mas utiliza a realidade de hoje como instrumento de reflexão para o
futuro, visando colaborar com desenvolvimento jurídico, político, social, econômico, cultural e
tecnológico do país.

Nesse contexto, a Revista Em Tempo – periódico da Instituição, vinculado ao
PPGD/UNIVEM, Qualis B1 – que até 2019 contava com uma edição anual, em versões
impressa (ISSN 1516-8964) e digital (ISSN 1984-7858), passa, a partir de 2020, a ser três
edições anuais e apenas em mídia digital. Em 2020 serão dois números, de publicação
semestral, e um número especial, comemorativo aos 20 anos do Curso de Mestrado. A partir de
2021 serão três números quadrimestrais, acompanhando a dinâmica de oferecimento das
atividades do Programa.
A Revista Em Tempo é aberta à publicação de artigos inéditos da área de Direito e,
também, de Ciências Sociais, Humanidades, Ciências da Computação, Tecnologias e Sistemas
de Informação, desde que dialoguem, de alguma forma, com temas da área jurídica.
Além da seção geral, a Revista Em Tempo possui seções específicas para publicação
de textos de autoria de pesquisadores estrangeiros e de trabalhos que tenham por objeto a
temática DIREITO E ESTADO NA ERA DIGITAL, preferencialmente alinhados às Linhas
de Pesquisa do PPGD/UNIVEM. Relativamente aos autores, a exigência é que pelo menos um
entre os que subscrevem os textos submetidos possua o título de Doutor. Não há limitação do
número de coautores. Os trabalhos são aprovados, para publicação, pelo sistema duplo cego.
Esperamos que a Revista, nesta nova roupagem, venha a contribuir para a produção
intelectual de docentes e discentes na área jurídica e afins, oferecendo à comunidade acadêmica
e ao país reflexões e debates atuais e relevantes para a concretização do Estado Democrático de
Direito na era digital
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