Editorial

A revista Perspectives in Intelligence se tornou um grande desafio para a Escola de Inteligência
e Contra-Inteligência “Bg. Ricardo Charry Solano ”; É por isso que, toda vez que o processo de
construção de um novo número começa, é preocupante obter esse novo curso, uma vez que
no concerto acadêmico se torna mais complexo a cada dia poder coletar o material necessário
para a estruturação do cada nova edição de uma revista.
Por esse motivo, tenho orgulho hoje de poder apresentar e disponibilizar à comunidade
acadêmica nacional e internacional, Volume 11, Nº 20 desta publicação. Da mesma forma,
fazemos esta apresentação com a humildade do dever cumprido, uma vez que não é um
caminho fácil de viajar e, à medida que avançamos, superamos obstáculos, alcançando assim
o cumprimento de novos marcos.
Ficamos satisfeitos em demonstrar, dessa maneira, os resultados das discussões dos
estudantes que ocorrem nos centros de pesquisa das instituições acadêmicas e que se tornam
um diálogo intenso, denso, mas muito enriquecedor, à luz de novas técnicas. e métodos
de pesquisa, pois implica que nossos pesquisadores se esforçam para fazer parte desse tipo
de dinâmica dentro dos grupos e centros de pensamento, conseguindo, a todo momento,
buscar processos de melhoria na forma e no conteúdo acadêmico desses publicações.
Nesta nova edição da revista, os trabalhos e avanços da pesquisa de acadêmicos e
pesquisadores que apresentam, através de seu trabalho, tópicos relevantes sobre temas
como novas ameaças à segurança nacional; o crescimento do Bacrim; alguns aspectos
históricos da arma de inteligência; estratégias de guerra cibernética; atividade de mineração
durante o período pós-contrato; paradoxos da preservação da Sierra de La Macarena; um
modelo para a representação da teoria do capital; a obrigação do Estado colombiano para
com os migrantes venezuelanos; o papel do Exército Nacional da Colômbia na construção de
cenários de integração regional e uma revisão do estado da arte dos dispositivos inibidores
de radiofrequência, entre outros.
Da mesma forma, espera-se que essa produção acadêmica suscite novos cenários de discussão e
crie incentivos para continuar o debate na comunidade científica nacional e internacional de cada
um dos pesquisadores, fomentando dinâmicas no processo de aproximação do conhecimento e
as várias perguntas que essa nova produção gera, situação necessária a qualquer momento, para
atingir o objetivo de colocar esta revista nos melhores padrões de indexação.
Da mesma forma, agradeço e convido os pesquisadores e a comunidade científica a continuar
contribuindo com seus avanços, artigos e conhecimentos sobre esses tópicos de interesse,
buscando, assim, atender às necessidades estudantis e científicas da comunidade acadêmica
nacional e internacional.
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