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CONVITE PÚBLICO E ABERTO À COMUNIDADE CIENTÍFICA INTERNACIONAL
Rumo a um pensamento complex
omplexo do Sul

PROJETO DE LIVRO COLETIVO
A EMERGÊNCIA DOS ENFOQUES DA COMPLEXIDADE NA AMÉRICA LATINA
Desafios,
esafios, contribuições e compromissos para abordar
os problemas complexos do século XXI
A coordenação geral da COMUNIDAD DE PENSAMIENTO COMPLEJO (CPC) convida você a
participar da produção de um livro coletivo sobre A EMERGÊNCIA DOS ENFOQUES DA
D COMPLEXIDADE NA
AMÉRICA LATINA. O livro tem como finalidade refletir sobre os desafios, contribuições e compromissos
que os enfoques da complexidade podem viabilizar para a abordagem dos problemas de nossa
região no século XXI.
Este projeto pretende formar uma rede de conhecimento sobre
sobre complexidade que permita
vincular de modo sistemático atores individuais, coletivos e institucionais na América Latina, para
contribuir com a difusão das produções teóricas e as investigações realizadas ou em andamento.
Convidamos você a ser parte deste
deste projeto pioneiro no pensamento regional sobre complexidade.
O projeto está respaldado por um Conselho Científico Internacional presidido por Edgar Morin e
conta com o apoio de várias instituições acadêmicas.
acadêmicas

EIXOS TEMÁTICOS DA PUBLICAÇÃO
UBLICAÇÃO E F ORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Será possível participar desta
d
iniciativa por meio de envio de artigos científicos ou de
divulgação em torno dos seguintes eixos temáticos:
1. Paradigma, teorias e métodos da complexidade;
2. Complexidade dos problemas
problem da América Latina no século XXI;
3. Projetos
rojetos de investigação e programas de intervenção a partir dos
dos enfoques da
complexidade.
Cada eixo tem subeixos específicos que os autores podem escolher para elaborar sua
colaboração. Os artigos serão avaliados pelos coordenadores dos eixos.
eixos. Aqueles selecionados
formarão parte da publicação definitiva.
Os interessados em participar podem obter detalhes da chamada e normas de publicação em:
http://www.pensamientocomplejo.com.
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/convocatoria

DATAS LIMITE DA CONVOCATÓRIA
CONVOCATÓR
•
•
•

27 de fevereiro de 2010
10: data limite para o recebimento de resumos de artigos
31 de julho de 2010:: data limite para o recebimento de textos completos de artigos
Dezembro de 2010:: data estimada de publicação

Agradecemos a difusão da presente chamada.
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