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Políticas éticas 

Publicação e autoria  

A revista Colombia Internacional é financiada pela Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidad de los Andes (Colômbia). O escritório da Revista está localizado no Edifício 

Franco, GB-417; a página web é http://colombiainternacional.uniandes.edu.co; o email, 

colombiainternacional@uniandes.edu.co; o telefone para contato é o (57 1) 339- 4999, ramal 

3036.  

A Revista tem a seguinte estrutura: Equipe Editorial —composta pelo Diretor do 

Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de los 

Andes (Colômbia), Editor, Coordenador Editorial e Gestor Editorial—, Conselho Editorial 

—Comissão Editorial e Comissão Científica—, Comissão de Revistas da Faculdade e Equipe 

de Suporte Administrativo e Técnico. Os membros do Conselho Editorial são avaliados 

bianualmente em função de seu prestígio na disciplina e produção acadêmica.  

Os artigos apresentados à Colombia Internacional devem ser originais e inéditos e não devem 

estar em processo simultâneo de avaliação nem ter compromissos editoriais com outro 

periódico. Se os autores de um artigo publicado na Revista querem incluí-lo depois em outra 

publicação (revista, compilação ou livro), devem contar com a autorização do Editor e indicar 

os dados da publicação original. Da mesma forma, quando Colombia Internacional tiver 

interesse em reproduzir um artigo já publicado, compromete-se em pedir a autorização 

correspondente à editora onde ele apareceu pela primeira vez.  

Responsabilidades dos autores 

Os autores devem enviar os artigos pela página web da Revista ou pelo e-mail 

colombiainternacional@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas em cada edital. A Revista 

tem instruções aos autores, de acesso público, com os requisitos para a apresentação de 

artigos, bem como as regras de edição, que podem ser consultadas em 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/page.php.?c=Normas+para+los+autores ou no 

final da versão impressa da Colombia Internacional.  

Embora a Equipe Editorial seja responsável pela aprovação dos artigos com base em critérios 

de qualidade, rigorosidade investigativa e considere a avaliação dos pareceristas, nacionais e 

internacionais, os autores são os responsáveis pelas ideias expressas no texto, bem como pela 

idoneidade ética do artigo. Os autores têm que deixar explícito que o texto é de sua autoria e 

que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Também é responsabilidade 

dos autores garantirem as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não 

for de sua propriedade ou autoria (quadros, gráficos, mapas, ilustrações, fotografias etc.).  

Os autores aceitam submeter os textos à avaliação de pareceristas externos e comprometem-

se a considerar suas observações, bem como as da Equipe Editorial, no momento de revisar 

o documento. Essas modificações devem ser realizadas no prazo que a Equipe Editorial 

indicar. Assim que a Revista receber o artigo modificado e forem verificadas as 
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modificações, ela informará os autores da aprovação definitiva. Se, após revisar o conteúdo, 

for observado que o autor não incorporou as modificações solicitadas, a Equipe Editorial 

pode tomar a decisão de não publicar o artigo. Quando os textos submetidos à Colombia 

Internacional não são aceitos para publicação, a Equipe Editorial envia uma notificação aos 

autores na qual explica os motivos dessa decisão. Durante o processo de edição, a Equipe 

Editorial pode consultar os autores para resolver dúvidas. No processo de avaliação e de 

edição, a comunicação com os autores será feita por e-mail. 

A Equipe Editorial tem a última palavra sobre a publicação de um artigo e o número em que 

será publicado. Isso acontece contanto que os autores entreguem toda a documentação 

solicitada no prazo indicado. A Revista se reserva o direito de fazer correções de forma e 

adequações ao perfil gráfico no documento antes de sua publicação.  

Os autores dos textos aceitos devem autorizar a Universidad de los Andes a usar os direitos 

patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) 

mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade 

intelectual” para incluir o texto de Colombia Internacional (versão eletrônica e impressa). 

Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que respeitam 

os direitos de propriedade intelectual de terceiros.  

Avaliação por pares/responsabilidades dos pareceristas 

Quando a Equipe Editorial recebe um artigo, avalia se este cumpre com os requisitos básicos 

exigidos pela Revista, considerando o formato, a qualidade (objetivo, referencial teórico, 

metodologia, conclusões e bibliografia) e a pertinência do trabalho. Depois dessa primeira 

conferência, selecionam-se os artigos que iniciam o processo de arbitragem. Os textos são, 

nesse momento, submetidos ao parecer de dois pares acadêmicos, nacionais e 9 

internacionais (com, pelo menos, 50% de afiliação internacional), e ao conceito da Equipe 

Editorial, que tem a última palavra dos conteúdos a publicar. O resultado é comunicado aos 

autores num período máximo de seis meses a partir da recepção do artigo. Quando o processo 

de avaliação ultrapassar esse prazo, a Equipe Editorial deve informar os autores. Os 

pareceristas devem declarar, no formulário de avaliação, que não têm conflito de interesse 

com os autores e com os temas sobre os quais emitirão o parecer. Diante de qualquer dúvida, 

a Revista substituirá o(s) parecerista(s).  

Colombia Internacional tem um formulário de avaliação que inclui perguntas com critérios 

cuidadosamente definidos. Os pareceristas têm a responsabilidade de sugerir a aceitação, a 

recusa ou a aceitação com modificações do artigo arbitrado. Durante a avaliação, os nomes 

dos autores e dos avaliadores são mantidos em anonimato.  

Responsabilidades editoriais  

A Equipe Editorial, junto com o Conselho Editorial, é responsável pela definição das políticas 

editoriais para que a Revista cumpra com os padrões que permitem seu posicionamento como 

publicação acadêmica de reconhecida qualidade internacional. A revisão contínua desses 
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parâmetros garante que Colombia Internacional melhore e satisfaça as expectativas da 

comunidade acadêmica.  

Da mesma forma que a Revista publica regras de edição, que espera serem cumpridas, 

também se compromete a publicar correções, esclarecimentos, retificações e justificativas 

quando for necessário. A Equipe Editorial é responsável pela seleção dos melhores artigos 

para publicação. Essa seleção se faz com base nas recomendações derivadas do processo de 

avaliação e revisão editorial do artigo, em que se têm em conta critérios de qualidade, 

relevância, originalidade e contribuição para a disciplina. Nesse mesmo sentido, quando um 

artigo é recusado, a justificativa dada aos autores deve ser orientada a esses aspectos.  

A Equipe Editorial é responsável por zelar pelo processo editorial de todos os artigos que são 

submetidos à Revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade durante o 

processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa.  

Quando a Revista receber reclamações de qualquer tipo, a Equipe Editorial deve responder 

com prontidão, de acordo com as normas estabelecidas por ela; caso a reclamação exigir, 

deve assegurar-se de realizar a adequada investigação com vistas à rápida resolução do 

problema. Quando se reconhece uma falta de exatidão ou um erro num conteúdo publicado, 

fazem-se as correções ou esclarecimentos na página web da Colombia Internacional.  

Assim que um número da Revista for publicado, a Equipe Editorial e a Equipe de Publicações 

são as responsáveis pela difusão e pela distribuição entre colaboradores, pareceristas e 

entidades com as quais têm convênios de intercâmbio, bem como entre os repositórios e os 

sistemas de indexação nacionais e internacionais; além disso, são responsáveis por fazer o 

envio aos seus assinantes ativos. 


