APRESENTAÇÃO
Inicialmente, cabe destacar o histórico do periódico Direito & Inovação, o qual está
vinculado ao Curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
Missões, câmpus de Frederico Westphalen/RS, criado em 2012 pelos docentes e
pesquisadores do referido curso com o escopo de fomentar a pesquisa jurídica e proporcionar
à comunidade acadêmica mais um espaço de debate e reflexão sobre as novas nuances do
direito contemporâneo e demais questões inovadoras das ciências sociais aplicadas. Nesse
liame, a Revista Direito & Inovação objetiva promover também a publicação de temas
controversos e atuais do Direito, e temas que possam apresentar inovações nas demais áreas
do conhecimento que se relacionam e interconectam com o próprio direito.
No atual número, a Direito & Inovação traz em seu bojo artigos que perpassam temas
contemporâneos que transgridem a barreira do usual no Direito, e que demonstram o
verdadeiro caráter inovador do direito e as suas matizes no seio das relações sociais, as quais
mostram diariamente o caráter dinâmico destas relações e seus meandros. Assim sendo, podese averiguar que o periódico apresenta também a abordagem de temas como o Estado de
Natureza e Liberdade Civil, sob a perspectiva de Locke; abordagens sobre a Therapeutic
Jurisprudence e suas implicações no Direito pátrio; o Direito de Família e suas propostas
inovadoras; a estreita relação da Biodiversidade e o desenvolvimento da Propriedade
Intelectual; e demais temas como Direito do Trabalho e Direito Empresarial, que ao longo dos
últimos anos adaptam-se às novas mudanças das relações sociais, o que cabalmente resulta em
novos temas inovadores que ampliam o leque de pesquisas dessas duas correntes jurídicas.
Contudo, denota-se que essas diversidades de temas proporcionam à comunidade
acadêmica mais uma ferramenta de pesquisa, e mais um espaço aberto para debates que
importam em inovação em novos temas do direito e inovação nos métodos de abordagem de
temas que ainda não se mostram exauridos. Destaca-se também a constante busca do
periódico em ampliar o conhecimento científico, pois está disponível em plataforma on line, e
utiliza-se das ferramentas de avaliação e edição mais atuais, as quais sempre privilegiam os
pesquisadores proponentes dos artigos que constam na atual edição.
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