
Os desafios do milênio (Agenda 2030), trouxe uma série de compromissos da humanidade, a exemplo do 

desenvolvimento sustentável, justiça, paz social e segurança, que estão cada vez mais em evidência, especialmente 

após a pandemia que se instalou no planeta desde 2020. Assim sendo, este trabalho busca evidenciar e aproximar 

lentes investigativas e reflexivas sobre a violência, vulnerabilidade social, organizações criminosas, crimes 

ambientais, gestão e boas prat́icas de prevenção, bem como o papel das polícias e órgãos de segurança na 

Amazônia e nas fronteiras do Arco Norte. Sendo assim, esse chamamento pub́lico busca congregar esforços 

intelectuais sobre esses desafios, tirando-os da marginalidade acadêmica, política e social. Além disso, temos a 

intenção de trazer diferentes percepções sobre a Amazônia no contexto empírico e teórico, visando 

contribuir com os tomadores de decisões, pesquisadores e sociedade em geral sobre esses temas 

fundamentais para essa região ímpar do planeta. 
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"Quando nós mostramos o nosso respeito por outros seres vivos,

eles respondem com respeito por nós." Arapalho

www.eixoatlantico.com/es/www.eixoatlantico.com/es/

amazonia.agenda2030@gmail.com

E-MAIL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR AS
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• Nome completo de cada autor
• Título do capítulo
• Filiação
• Curriculum Vitae resumido (10 linhas)
• Resumo de 200-300 palavras
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I - Organizações criminosas, crimes ambientais e os impactos no desenvolvimento sustentável da Amazônia;

II - Gestão, governança e integração das políticas públicas de segurança e desenvolvimento sustentável nas 

fronteiras e Amazônia brasileira;

III - Polícia, indígenas, população ribeirinha e as boas práticas de prevenção e busca pela paz na Amazônia.

EIXOS ESTRATÉGICOS DA CHAMADA:

• Página com título e subtítulo completo (se houver)
• Nome completo de cada autor com afiliação atual e endereço completo
• Breve nota bibliográfica 
• Tamanho: entre 4.500 e 6.000 palavras
• Normas: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
• Fonte: Times New Roman, 12
• Espaçamento: 1,5
• Idiomas permitidos:
• Prazo de submissão do capítulo completo: 
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