
Convocatória 3

“Ambiente e transições ante a crise climático-ecológica global”

1. Sobre a Revista

A Revista CEERI Global é uma revista científica digital destinada a difundir trabalhos de
investigação relacionados à área de estudo das Relações Internacionais. Assim, se propõe
desde suas bases fundamentais, a fomentar a investigação científica e difundir conhecimento
relacionado com as distintas áreas de estudo das Relações Internacionais, buscando a
abordagem de uma agenda contemporânea em uma apresentação atualizada aos nossos
tempos. Para isso, se propõe criar um formato inovador que incorpore informação
digitalizada, através do uso de ferramentas informática e formas novas de publicar conteúdo
de índole acadêmica.

CEERI Global aceita artigos de especialistas nas diferentes temáticas das Relações
Internacionais e ciências relacionadas, o que permite contar com um conteúdo de qualidade
que a coloca entre as mais reconhecidas.

A Revista é de acesso livre e gratuito. Se publica semestralmente no portal eletrônico
www.ceeriglobal.org, onde é possível baixá-la em formato PDF.

Todos aqueles artigos que sejam submetidos para sua inclusão na Revista digital CEERI
Global deverão ser originais e inéditos.

Os Objetivos são os seguintes:

1. Publicar e divulgar artigos acadêmicos originais e atualizados, ensaios, resenhas de
livros, entrevistas, atualização de temas e investigações em processo ou finalizadas.

2. Formar uma comunidade epistêmica de Relações Internacionais de acesso aberto e
participativo.

3. Promover a difusão das investigações e estudos acadêmicos realizados por um amplo
rango de participantes, incluindo estudantes, acadêmicos e profissionais.

4. Fomentar o vínculo entre especialistas, estudantes e profissionais da área das Relações
Internacionais.

Frequência de publicação

A Revista CEERI Global é publicada duas vezes ao ano, ao fim de cada semestre.

Política de acesso aberto

http://www.ceeriglobal.org


Esta revista provê acesso livre imediato de seu conteúdo seguindo o princípio de ceder
gratuitamente a disponibilidade das investigações ao público, que procura um maior
intercâmbio de conhecimento global.

Política de preservação

Os materiais publicados na revista são depositados no repositório do CEERI. Os respaldos
automáticos e cópias remotas, adequações de formatos, verificações de integridade e demais
atividades requeridas para assegurar a preservação digital se realizam através do repositório.

Seções da Revista

● Editorial

Trata-se do escrito introdutório realizado pelo Comité Editorial da revista sobre os assuntos
mais relevantes em matéria internacional durante o semestre.

● Investigações

Essa seção está formada pelos artigos apresentados pelos estudiosos das Relações
Internacionais. Os artigos atravessam um processo de avaliação duplo cego a cargo de
referentes da área disciplinar das Relações Internacionais.

● Resenhas

Resenhas de livros sobre qualquer aspecto das Relações Internacionais.

● Reflexões

Ensaios curtos (não mais que 10 páginas) realizados por convidados de honra que abordam
questões da atualidade internacional

● Investigações internas

Correspondem a essa seção investigações realizadas pelas diferentes Áreas de Investigação
do CEERI. Será aceito uma investigação por áreas, as mesmas deverão se adequar aos
critérios editoriais da revista.

● Segmento Multimedia

Consiste na publicação de conteúdo em formatos multimídia: entrevistas, podcast entre
outros, onde participam referentes do âmbito acadêmico e profissional da Argentina e do
mundo. Publicados em formato virtual e nas plataformas do CEERI.

2. Política Editorial



A revista CEERI Global é uma publicação semestral do Centro de Estudos Estratégicos de
Relações Internacionais. A mesma publica artigos acadêmicos previamente submetidos a
arbitragem externa e cega com a finalidade de alcançar um maior nível de excelência. Os
artigos se referem a uma ampla gama de questões ligadas à segurança,ao ambiente, à
economia, ao direito, à política, entre outros, e são avaliados de acordo com sua
originalidade, às contribuições que dão ao campo das Relações Internacionais e sua
consistência teórica e empírica. São consideradas as contribuições que podem fazer desde
perspectivas disciplinares distintas as das Relações Internacionais, pois se compreende que o
processo de transformação pelo qual atravessa atualmente o mundo, requer de um olhar
multidisciplinar e criativo.

3. Alcance da Convocatoria

Tema do terceiro número: “Ambiente e transições ante a crise climático-ecológica
global”

A mudança climática e a profunda crise ecológica mundial, elegidos já como os maiores
desafios do século XXI, situam o meio ambiente como um campo de estudos central na
disciplina das Relações Internacionais. A Terceira Edição de CEERI Global está dedicada a
analisar a conformidade da governança ambiental global, como também a analisar a relação
da temática do meio ambiente com o sistema económico, com a segurança e com a
democracia. Nesta jornada, o eixo é colocado nas transições ecológicas e energéticas, para os
modelos de desenvolvimento sustentável que propiciam uma mudança de paradigma.

Gerar estudos sobre os dilemas do meio ambiente e das formas de transitar ecologicamente,
não são somente imprescindíveis para compreender a realidade contemporânea, como
também propiciam o compromisso com as metas ecológicas que marcaram o futuro imediato
do planeta. Para isso se recebem escritos sobre os principais temas e debates que articulam a
agenda sobre a questão ambiental e das formas de transitar para um paradigma sustentável a
partir do marco dos estudos das Relações Internacionais. Portanto, se convida a apresentar
trabalhos relacionados com:

1. Governança global do meio ambiente.

● A construção de uma agenda global do meio ambiente.
● Origem e internacionalização do movimento ambientalista.
● A agenda do meio ambiente no sistema das Nações Unidas.
● A temática ambiental no discurso académico das Relações Internacionais.
● Leituras críticas do Sul Global e a relação Norte-Sul, centro-periferia.



2. O sistema econômico e o meio ambiente.

● O capitalismo e a crise ecológica.
● O intercâmbio ecologicamente desigual no comércio internacional.
● A relação entre extrativismo, comércio e dívida ecológica.
● Fluxos de materiais, de energia e a marca ecológica.

3. Ambiente global e segurança.

● A mudança climática e a securitização do meio ambiente na agenda internacional.
● O deslocamento de populações e refugiados climáticos.
● A geopolítica do clima e os recursos naturais.

4. Democracia ambiental.

● Direitos Humanos e ambiente.
● O movimento global de justiça climática como horizonte das novas cidadanias

ambientais.

Formato para submissão de propostas de artigos de pesquisa

Para submeter um artigo ao processo editorial da Revista CEERI Global, é necessário

enviar uma proposta do artigo com as seguintes características:

● O texto deve ser original e inédito.

● O texto deve obedecer aos critérios editoriais da revista.

● O texto será entregue em arquivo eletrônico no formato padrão do programa

Microsoft Word (.doc ou .docx). Este documento não deve conter dados pessoais do

autor.

● Tamanho da folha: A4

● Fonte: Calibri, em 12 pontos.

● Espaçamento entre linhas: 1,5

● Extensão máxima da proposta: 1000 palavras (excluindo bibliografia)

● O texto deve conter uma proposta de marco teórico conceitual e/ou metodológico.

● Idioma: espanhol, português ou inglês.



● Referências bibliográficas.

Junto com a proposta, as seguintes informações devem ser anexadas em um arquivo
separado:

● Título do artigo

● Nome completo do autor principal e coautores.

● Grau acadêmico

● Instituição de afiliação de cada um.

● Número de telefone, incluindo código do país e código de área local.

● Correio eletrônico.

Envio de propostas a: academico@ceeriglobal.org

Datas importantes:

Apresentação de propostas: de 01/01/2023 a 28/02/2023

Comunicação dos resultados: até 03/03/2023

Apresentação dos trabalhos completos: até 03/04/2023

Publicação: Junho de 2023

mailto:academico@ceeriglobal.org

