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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 2020/02 

 

 

TEMA DO NÚMERO –SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: DISCUSSÕES EPISTEMOLÓGICAS E PARADIGMÁTICAS 

NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 O número intitulado “Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 

discussões epistemológicas e paradigmáticas na contemporaneidade” visa ampliar os 

debates emergentes na Amazônia, com ênfase no processo de apropriação da natureza 

pelos diversos sujeitos sociais envolvidos. Em um momento de profundas 

transformações, tanto na esfera política como no arcabouço das legislações 

ambientais, é imprescindível a socialização de narrativas que elucidem os fenômenos 

oriundos dos problemas ambientais, causados pelo inerente metabolismo do 

capitalismo.  

Entretanto, inúmeros estratagemas têm sido utilizados, historicamente, por 

agricultores familiares, pescadores, extrativistas, povos indígenas, e quilombolas, que 

alinham produção sustentável, reprodução social e conservação da 

biossociodiversidade. Nesse contexto, a Revista Sustentabilidade, organizada pelo 

Centro de Ciências do Ambiente (CCA), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

revelará, a partir da seleção e publicação dos artigos, as facetas e os olhares projetados 

acerca da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável.  

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: 

revistasustentabilidadecca@gmail.com. O calendário abaixo apresenta as respectivas 

mailto:revistasustentabilidadecca@gmail.com


 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 

Centro de Ciências do Ambiente 
 

Fls2/2 do Edital Sustentabilidade/2020/CCA/UFAM 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Bloco 
T, Setor Sul - Telefone: (92) 3305-4000 / Ramal 4066 CEP 69080-900, Manaus/AM, secretariacca@ufam.edu.br 

 

datas de submissão, avaliação e publicação, evidenciadas nesse edital. As normas 

para elaboração dos textos podem ser consultadas no link:http://cca.ufam.edu.br/. 

 

 

 
ETAPAS 

 
DATA 

Lançamento da chamada 09/07/2020 

Data limite para submissão dos trabalhos 30/10/2020 

Divulgação dos resultados 22/12/2020 

Publicação em versão eletrônica (previsão) 15/02/2021 
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Editor-chefe 
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Editora-executiva 
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