Editorial
O Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa
Cruz do Sul – UNISC está inserido num contexto de 46 mestrados e 24 doutorados
existentes no ano de 2012 no Brasil, na área jurídica. O Programa de Mestrado foi
fundado em 1998, o primeiro no interior do Estado do Rio Grande do Sul, visando
ampliar o atendimento da demanda de qualificação e profissionalização do corpo
docente das instituições de ensino superior e profissionais do meio jurídico.
Desde sua fundação, o Programa esteve estruturado em uma área de
concentração - Direitos Sociais e Políticas Públicas – e, a partir de 2003, sistematizou
sua atuação em duas linhas de pesquisa: Constitucionalismo Contemporâneo e
Políticas Públicas de Inclusão Social. A área de concentração e as linhas de pesquisas
foram constituídas a partir da vocação institucional e pessoal dos docentes à pesquisa,
consolidada pela produção científica dos profissionais envolvidos no ensino e na
investigação científica, bem como em face de suas práticas junto à pós-graduação e à
inserção internacional com renomadas universidades de países como Portugal,
Alemanha, Espanha, Itália, Chile, Argentina, Uruguai, entre outros. Os grupos de
pesquisa estão credenciados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq - e têm sido destaque em vários temas de
investigação, publicação, eventos e atividades de extensão junto à comunidade.
Em 2009, o Programa de Pós-Graduação em Direito conquistou o Doutorado. A
primeira turma iniciou em 2010 e, em abril de 2012, ocorreu a primeira defesa de tese,
confirmando assim que, apesar das dificuldades encontradas na Pós-Graduação
brasileira, o PPGD da UNISC encontra-se estruturado e hoje concentra sua atuação
na busca do conceito 5 junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES. Essa trajetória pioneira é o resultado do trabalho de um grupo de
profissionais comprometidos, que acreditam num processo permanente a ser
constituído e desconstituído no decorrer da história, envolvendo Professores,
Mestrandos, Doutorandos e funcionários do Programa.
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