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EDITORIAL
No caminho da qualidade e da pertinência científica estabelecido pela equipe editorial
desta revista e pela Faculdade de Direito da Universidad Católica de Colombia,
este novo número, que corresponde à primeira edição de 2020, aborda discussões
que partem da diversidade, da atualidade e da rigorosidade acadêmica, além de
convidar a refletir, a assumir posicionamentos críticos, a aprofundar e a repensar
debates socialmente necessários a partir da temática de cada artigo.
Desse modo, de acordo com a orientação social desta revista e com vistas não
somente à ineludível pertinência científica, mas também à inexorável necessidade
de sermos oportunos a respeito da problemática social, os textos desta edição
desenvolvem, de maneira transversal, importantes questões relativas às realidades
locais e regionais em que política, direito e sociedade se entrelaçam e trazem à
tona fenômenos abordados a partir da pesquisa científica, os quais reivindicam
a atenção da comunidade acadêmica.
Nossos leitores encontrarão, neste número, discussões acerca da democracia na
Ibero-América, análises constitucionais com base nas condições do presidencialismo
no sul global, estudos sociojurídicos latino-americanos comparados, contribuições
metodológicas sob uma perspectiva regulatória, institucional e educativa para
compreender os processos de democratização e legitimação social, e pesquisas sobre
mecanismos de participação cidadã no contexto democrático espanhol.
O leitor também poderá aproximar-se de estudos sobre os Direitos Humanos, pois
a análise das medidas de sua proteção na Colômbia será o foco de um dos nossos
artigos. Além disso, como de costume nas publicações periódicas de nossa revista,
discussões de alta relevância que fogem do foco latino-americano e ibero-americano
serão desenvolvidas neste número. Para a comunidade acadêmica na Índia, como
tem sido costume em nossas últimas edições, o estado dos Direitos Humanos nesse
país, no sul asiático, será objeto de reflexão de autores indianos. A análise crítica
do estado jurídico dos direitos da mulher e da população LGTBI nesse contexto
ocupará o olhar de quem se aproximar das páginas deste número.
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Por sua vez, as dinâmicas de integração regional, de uma perspectiva econômica
e política, serão abordadas a partir de uma revisão das iniciativas em ciência,
tecnologia e inovação no contexto da décima cúpula dos Estados-Membros do
BRICS. O pluralismo e as dinâmicas de integração e reconhecimento dentro dos
Estados latino-americanos ante populações minoritárias terão lugar nesta edição ao
ser consolidado como referencial de aprendizagem o caso colombiano. As práticas
ancestrais, o direito e as políticas próprias dos povos indígenas serão protagonistas
nesta revista como exemplos que podem ser incorporados pelos Estados na resolução
alternativa de conflitos. Ainda, a revisão das categorias que constituem o estatuto
epistemológico da dogmática jurídica será objeto de estudo nesta nova tiragem.
A revista científica Novum Jus, especializada em Sociologia Jurídica e Política, seus
colaboradores, a equipe editorial e a Faculdade de Direito da Universidad Católica
de Colombia têm o prazer de apresentar este número à comunidade acadêmica e
ao público em geral. Esperamos que seja de seu mais profundo agrado e permita
orientar, aprofundar e repensar debates locais, regionais e internacionais.
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