Volume 20.1 – Janeiro/Março 2017
20 anos de Ambiente & Sociedade

O mais recente volume da Revista Ambiente & Sociedade (20.1, Jan./Mar. 2017) já está
disponível online.
Porém, não é apenas mais um: estamos comemorando os 20 anos de existência da Revista, o
resultado de uma proposta de um grupo de pesquisadores e da realização de uma importante
articulação interinstitucional para publicar em uma área de conhecimento ainda principiante
naquele momento, a interface entre as questões do Ambiente e as Ciências Sociais. Desde seu
início em 1997 e até o ano 2010, o NEPAM da Unicamp foi responsável pelo suporte
administrativo. A partir de 2010, a Revista passou a ser editada pela ANPPAS, e já em 2011
passou exclusivamente ao formato digital.
Atualmente a revista é publicada trimestralmente, e todos os artigos são publicados no idioma
original e na língua inglesa. Desejamos ressaltar também a importância da produção
acadêmica livre de grupos editoriais comerciais e em formato aberto (open access),
possibilitando maior visibilidade, acesso e o sentido fundamental de difusão livre da produção
científica. Para comemorar nesta ocasião, mudamos também o visual da Revista e da página
de Facebook que, aliás, não para de crescer e já tem mais de 10.000 seguidores.
Muitas são as lembranças destes 20 anos, durante os quais a Revista foi se tornando referência
pela importância assumida junto ao público interessado. Agradecemos a todas e todos os
profissionais que contribuíram ao longo destes anos para sua criação, consolidação e
substancial. Lembramos com muita emoção, além do mais, dos amigos que deixaram de estar
entre nós.
Atualmente, um grupo amplo de jovens pesquisadores e docentes está engajado de forma
voluntária na revista e coopera nas diversas atividades que demanda uma publicação
científica, composta por editores, conselho editorial, editores adjuntos, editores executivos,
editores associados e pareceristas de instituições nacionais e do exterior. Cabe destacar o
trabalho da assessoria editorial e dos editores assistentes, essencial para o funcionamento da
Revista.
Parabéns a todos os que nos apoiam e colaboram para que Ambiente e Sociedade seja um
veículo editorial que amplia a difusão da inovação na reflexão sobre as transformações em
curso na sociedade global e as fronteiras de conhecimento. Tenham uma ótima leitura!
Volume 20.1: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1414753X20170001&lng=pt&nrm=iso

