
 
 
 

 

 
COLEÇÃO  
 
DIÁLOGOS DE PLATÃO 
Coleção dos textos clássicos do filósofo Platão, em 18 volumes, traduzidos por Carlos 
Alberto Nunes. Edição bilíngue. 
 
 
 
 

SÉRIES  
 
AMAZÔNICA 
A série reedita obras raras ou esgotadas, relevantes para o conhecimento, em vários 
aspectos, da realidade amazônica. 
 
  
ACADÊMICA 
Publicações de autoria de pesquisadores, que sistematizam conhecimento atualizado 
e/ou são contribuições originais nas diversas áreas de conhecimento, em linguagem 
científica apropriada à formação nos cursos de graduação e pós-graduação. 
  
 
BIOMA AMAZÔNIA 
Obras dedicadas ao registro e análise do patrimônio natural da Amazônia. A série é 
dirigida à comunidade acadêmica e ao público em geral, especialmente àqueles 
interessados no conhecimento e preservação das riquezas naturais da região. 
 
 
COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 
Esta série tem como objetivo difundir conhecimentos científicos sobre o campo da 
comunicação e sua relação com as práticas socioculturais. As publicações são dirigidas 
à comunidade acadêmica e ao público com interesse na área.  
 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Textos sobre desenvolvimento regional, incluindo descrição e análise de projetos de 
desenvolvimento na Região Amazônica, seus impactos econômicos e sociais e sua 
relação com a preservação do ambiente natural. Produzidos por pesquisadores que se 
dedicam aos temas regionais, os textos são dirigidos à comunidade acadêmica, aos 
agentes responsáveis pela elaboração de políticas de desenvolvimento para a região, 
aos agentes do terceiro setor e ao público com interesse no desenvolvimento da 
Amazônia. 
 
 
DIDÁTICA 
Obras de apresentação do conhecimento científico atualizado, relacionadas ao 
conteúdo curricular do ensino médio, em áreas de conhecimento variadas. 



 
 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
Dirigida ao grande público, especialmente aos que se dedicam à elaboração de políticas 
públicas no campo da cidadania. Os textos desta série focalizam os direitos humanos e 
os obstáculos ao exercício pleno da cidadania, principalmente no que concerne a 
problemas regionais derivados de conflitos agrários, desigualdade ou escassez de 
informação.  
 
 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Em parceria com a Assessoria de Educação a Distância da UFPA, a série é dirigida à 
produção de materiais didáticos para os cursos na modalidade a distância. 
 

 

ESPAÇO EM FOCO 

Obras de análise da produção do espaço, em ambientes passados ou contemporâneos, 
com enfoques arquitetônico, paisagístico ou de planejamento urbano. Dirigida ao leitor 
especializado ou aos interessados no assunto. 

 
 
EXPRESSÕES 
Obras ensaísticas ou de apresentação da produção contemporânea nas artes visuais, 
música, cinema, teatro e dança, dirigidas ao grande público.  
 
 
GRANDES DEBATES 
Esta série tem como objetivo colocar o público em contato com visões diversas 
(complementares, divergentes ou conflitantes), academicamente fundamentadas, de 
temas relevantes para a sociedade contemporânea. 
 
 
MEMÓRIA DA AMAZÔNIA 
Obras que oferecem análises do passado da Amazônia, dirigidas principalmente para o 
público acadêmico, com o objetivo de promover o debate sobre a construção social da 
memória da região. Publicação em parceria com o Centro de Memória da Amazônia, da 
UFPA. 
 
 
MEMÓRIA DA UFPA 
Integram esta série trabalhos dedicados ao registro histórico e visual do percurso e 
realizações da UFPA. Voltada principalmente para quem tem interesse histórico, a série 
compreende trabalhos documentais e reflexivos sobre a instituição. 
 
 
PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO 
A série oferece textos de reflexão sobre a realidade e o pensamento contemporâneos, 
sob enfoques disciplinares variados, nas ciências, nas artes e na cultura. Tem o objetivo 
de colocar o leitor acadêmico em contato com contribuições situadas na fronteira do 
pensamento contemporâneo.  
 
 



PERFIS  

Apresentações (entrevistas, antologias etc.) de personalidades destacadas do mundo 
contemporâneo da ciência e das artes, acompanhadas de artigos, iconografia, 
cronologia e/ou bibliografia básica. 

 

 
SAÚDE & AMAZÔNIA 

Série dirigida a pesquisadores e profissionais de saúde, bem como aos que se dedicam à 
elaboração de políticas públicas na área da saúde, com o objetivo de difundir o 
conhecimento científico produzido pelo corpo de pesquisadores das instituições 
amazônicas. 

 
 
VIAJANTES DA AMAZÔNIA 
Esta série tem por objetivo trazer a público os registros de expedições e viagens à 
Amazônia, realizadas por cientistas e intelectuais que se dedicaram à exploração e ao 
conhecimento do patrimônio natural e cultural da região. Também compõem a série 
trabalhos dedicados à análise dos registros dessas incursões na região.   
 
 
 
Documento aprovado pelo Conselho Editorial da Editora da Universidade Federal do 
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