
15

Editorial

Neste número queremos fazer um reco-
nhecimento especial ao trabalho da equipe 
editorial que atingiu o posicionamento da 
revista Hallazgos na categoria B como re-
sultado do processo de avaliação na Convo-
catória No. 768 de 2016 para a Indexação de 
revistas de Publindex. Especialmente, que-
remos agradecer o esforço, a dedicação e a 
perseverança da nossa anterior editora, Ale-
jandra Hurtado Tarazona, quem com empe-
nho e profissionalismo obteve importantes 
logros na gestão editorial desta publicação.  

Este ano, nosso principal desafio é dar con-
tinuidade às atividades editoriais para a pu-
blicação de artigos de excelência acadêmica 
que mostrem os resultados finais de pro-
jetos e atividades de pesquisa com alcan-
ce local, regional, nacional e internacional 
na área das ciências sociais e humanidades. 
Conseguiremos isto com o apoio da toda a 
equipe da Unidade de Pesquisa e do Depar-
tamento Editorial da Universidade Santo 
Tomás, que por mais de 13 anos tem res-
paldado o trabalho orientado à geração e 
divulgação de novo conhecimento. 

O presente número tem como núcleo temá-
tico o tema da violência política em Latino-

-América. Nosso objetivo é visibilizar os 
resultados de pesquisas que permitam com-
preender os fenômenos de violência política 

que ocorrem na região latino-americana des-
de diferentes perspectivas, tanto disciplina-
res quanto interdisciplinares. 

Apesar deste enfoque tão especializado, 
damos espaço à publicação de outros tra-
balhos na área das ciências sociais e as hu-
manidades, como é o caso da educação, o 
direito, a filosofia e os estudos políticos e de 
governança.

Nossa seção do núcleo temático está confor-
mada por duas contribuições tituladas: “A 
retórica do extremo na ultradireita chilena”, 
do Juan Antonio González de Requena da 
Universidade Austral de Chile e “Contri-
buições do direito e a psicanálise sobre a 
memória e o esquecimento no pós-conflito 
colombiano” da Judith Elena García e o Le-
onardo Rafael Mass da Universidade Me-
tropolitana de Barranquilla.

A seção de pesquisa em perspectiva está 
conformada por quatro artigos: o primeiro 

“Gestalt e  Heterodoxia: uma mudança pro-
ativa aplicável na práxis da pesquisa uni-
versitária” da Beatriz Carvajal da Universi-
dade Centroccidental Lisandro Alvarado. O 
segundo trata o tema de “Intencionalidade 
e ausência em O ser e o nada de Jean-Paul 
Sartre” do Wilfer Alexis Yepes da Universi-
dade Pontifícia Bolivariana. 
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O terceiro titula-se “A Tríplice Fronteira 
como centro de atração do jihadismo na 
América Latina: Orientação teórico-histó-
rica” da Johana Pérez Calderón da Escola 
de Inteligência e contrainteligência. Fecha 
este número a contribuição da Laura Na-
talia Vargas titulada “Fatores de risco nos 
espaços fronteiriços colombianos: ameaça 

latente para a segurança e consolidação 
territorial”. 

Esperamos, com este número, retomar 
com sucesso as atividades dirigidas a con-
tinuar posicionando esta revista no âm-
bito acadêmico local, regional, nacional e 
internacional. 

Camila Suárez Acevedo
Editora
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