Colombia Internacional
A revista Colombia Internacional tem como objetivo difundir conteúdos inéditos (em
espanhol, inglês e português) que promovam o debate nacional e internacional nos campos
das Ciências Políticas e das Relações Internacionais por meio da análise de fenômenos
políticos passados e atuais, sob olhares disciplinares e interdisciplinares, e abordagens
metodológicas pertinentes e inovadoras. Dessa maneira, busca ampliar e divulgar
conhecimento que permita entender, em termos rigorosos e científicos, achados, debates e
reflexões recentes da comunidade acadêmica nacional e internacional. Trata-se de uma
publicação quadrimestral (janeiro-abril, maio-agosto, setembro-dezembro), que se publica
no início de cada período. Colombia Internacional foi criada em 1986 e é financiada pela
Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de Los Andes (Colômbia).
As seções da Revista são:
Editorial: apresenta aos leitores o número (seu conteúdo, importância e justificativa). Esta
seção inclui uma “Carta aos leitores”, sob a responsabilidade da Equipe Editorial da Revista,
e uma “Apresentação”.
Análise: artigos de uma temática específica, definida pela Equipe Editorial da Revista. Os
números monográficos abordam um tema de importância atual na disciplina das ciências
políticas e das relações internacionais, e costumam ser coordenados por um editor convidado.
Tema livre: artigos sobre diversos temas (relações internacionais, teoria política, política
comparada, política colombiana e política exterior, entre outros), que não fazem parte de uma
temática específica.
Documentos: nesta seção, publicam-se resenhas, transcrições, fotografias ou documentos
publicados previamente em outros lugares que são considerados de interesse para o públicoalvo da Revista, especialmente pelo uso pedagógico e ilustrativo que podem ter. Além disso,
é um espaço para a reflexão crítica e o intercâmbio de pontos de vista sobre temas políticos
da atualidade, propostas teóricas e resultados breves de pesquisa.
A Revista altera a estrutura de apresentação de suas seções nos números que são de tema
aberto. Nesses casos, conservam-se as seções Tema Livre e Documentos.
A estrutura da Colombia Internacional atende a uma política editorial que busca proporcionar
um espaço para diferentes pesquisas científicas, teóricas, empíricas e conjunturais, para
facilitar o intercâmbio de informação sobre as ciências políticas e as relações internacionais
com a América Latina e o mundo; também pretende fornecer insumos para analisar, avaliar
e propor políticas públicas mais coerentes com as realidades sociais e incorporar diferentes
conteúdos que estimulem novas agendas de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Ciência Política • Relações Internacionais • política comparada •
política colombiana • teoria política

Colombia Internacional declara que, todos os artigos recebidos são submetidos à
ferramenta de detecção de plágio; os conteúdos publicados na versão digital são de acesso
aberto e podem ser baixados em formato PDF, HTML e na versão e-book. Os autores devem
manifestar que o texto é de sua autoria, inédito e que respeitam os direitos de propriedade
intelectual de terceiros. Os pareceristas devem declarar, no formulário de avaliação, que não
têm conflito de interesse com os autores e os temas sobre os quais emitirão o parecer.
Colombia Internacional em 2015 recebeu 127 trabalhos, aprovou 16% e recusou 74%.

