HEMISFERIO tem como propósito promover a investigação sobre questões relacionadas com a
segurança e a defesa no Hemisfério Ocidental. É uma revista anual, sem fins lucrativos e de
enfoque multidisciplinar, que está ligada ao programa acadêmico deste centro de Altos Estudos.
O espectro da Revista está baseado em grandes áreas temáticas, contribuindo para a análise de
questões de segurança e defesa de diferentes perspectivas, como o pensamento estratégico,
relações internacionais, economia política, metodologia prospectiva, geopolítica, direitos
humanos, relações civis-militares, segurança multidimensional e análise e resolução de conflitos.
A política editorial de HEMISFERIO exige que os trabalhos enviados para publicação sejam originais e
inéditos, sendo responsabilidade de cada autor não incorrer em nenhuma falsificação ou cópia de dados
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inferior a 150 palavras.
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7) Os textos podem ser escritos em inglês, espanhol ou castelhano, português, ou em francês.
8) Os artigos não devem exceder 25 páginas.
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