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NOTÍCIAS DA ABA 

Desafios Antropológicos Contemporâneos é o tema da 28ª edição da RBA. 

Entrará no ar na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, o site www.28rba.abant.org.br, para a abertura oficial de 
submissão de propostas de atividades para a 28ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), cujo tema é “Desafios 
Antropológicos Contemporâneos”. A 28ª RBA será realizada em São Paulo, no período de 02 a 05 de Julho de 2012, nas 
dependências da PUC-SP.  

Poderão propor atividades para Grupos de Trabalho (GTs) e Mesas Redondas (MRs) para compor a programação da 28ª 
Reunião Brasileira de Antropologia tod@s @s associad@s doutores efetiv@s ou correspondentes da ABA. 
Antropólog@sestrangeir@s que sejam comprovadamente associad@s a alguma associação de antropologia vinculada 
ao Conselho Mundial de Associações Antropológicas (World CouncilofAnthropologicalAssociations- WCAA) também 
poderão coordenar Mesas Redondas (MRs) e Grupos de Trabalho (GTs). Tod@s @s proponentes e participantes de 
atividades, sem exceções, deverão estar em dia com o pagamento da anuidade ao apresentarem suas propostas de 
Grupos de Trabalhos, Mesas Redondas ou outras atividades, para que o registro e a submissão das propostas no próprio 
site do evento possam ser efetuados e confirmados online. Para informações sobre a regularização de situações de 
inadimplência ou instruções sobre formas de pagamento da(s) anuidade(s), acesse o site da ABA (www.abant.org.br) ou 
entre em contato com a secretaria da ABA pelotelefone (61) 3307-3754. Todas as propostas de atividades serão 
submetidas em formulários online que se encontrarão disponíveis no site www.28rba.abant.org.br, e deverão seguir as 
instruções e informaçõessolicitadas para o seu correto preenchimento para o aceite da submissão das propostas.   

I) GT - Grupos de Trabalho 

Os GTs serão propostos por dois associad@s doutores efetiv@s ou correspondentes da ABA, ou membro de uma 
Associação filiada ao WCAA, observadas as mesmas condições estabelecidas para Associados da ABA, que coordenarão 
as atividades. @s coordenador@s deverão ser vinculados a instituições diversas, preferencialmenteem diferentes 
unidades da Federação ou países. 

Os GTs ocorrerão em no máximo 3 sessões, com 5 apresentações orais por sessão, totalizando 15 trabalhos no máximo, 
podendo, a critério d@scoordenador@s e observadas as regras, ter debatedor@sincluíd@s na programação. 
Recomenda-se que os trabalhos selecionados pel@scoordenador@s procurem observar a diversidade institucional e 
regional das propostas submetidas. 

Características da proposta 

Um@ d@scoordenador@s cadastrará a proposta contendo: título; resumo com até 1500 caracteres com espaço, 
nome/instituição/e-mail do proponente e indicação d@ segund@ coordenad@r. 

II) MR - Mesas Redondas 

As MRs serão propostas por um@ coordenador@ que seja associad@ doutor efetivo ou correspondente da ABA, ou 
membro de uma Associação filiada ao WCAA, observadas as mesmas condições estabelecidas para Associados da ABA.  

Composição da atividade 

As MRs serão compostas de três participantes e um@ coordenador@, podendo, a critério d@scoordenador@s e, 
observadas as regras, ter um@ debatedor@. Os integrantes deverão pertencer a instituições diversas, localizadas 
preferencialmente em diferentes unidades da federação. 

Características da proposta 

@ coordenador@ cadastrará a proposta indicando: título da mesa redonda; resumo com até 1500 caracteres com 
espaço sobre o tema da mesa redonda; nome/instituição/e-mail de tod@s @s participantes (inclusive eventual 
debatedor@), que deverão também registrar os títulos e resumos com até 900 caracteres com espaço das suas 
respectivas exposições.  

III) Prazos para Submissão de Propostas de Grupos de Trabalhos (GTs) e Mesas Redondas (MRs) 

Período para submissão de propostas de atividades (GTs): 02/06/2011 a 01/09/2011.  
Período para submissão de propostas de atividades (MRs): 28/06/2011 a 01/09/2011 
Divulgação das propostas selecionadas para compor a programação (GTs, MRs): 31/10/2011 
Período de inscrição de comunicações nos GTs: 08/11/2011 a 26/01/2012 
Divulgação das propostas selecionadas para GTs: 02/03/2012 

http://www.28rba.abant.org.br/
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Novas parcerias ampliam descontos para associados da ABA 

A editora Cosac Naify concede, a todos Associados em dia com a anuidade da ABA, desconto de 40% em todos os títulos 
pela loja virtual. Confira aqui o passo a passo para aproveitar as ofertas exclusivas para associados da ABA. 

Veja no site(http://www.abant.org.br/?code=10.0) da ABA a lista completa de editoras e benefícios para os associados 
em dia com a ABA. 

Prêmio ABA/GIZ tem prazo de inscrições prorrogado até 09 de junho de 2011 
 
A ABA, em parceria com a GIZ, prorrogou o prazo de inscrições para o 2º prêmio ABA/GIZ – que passa a receber 
propostas até 09 de junho de 2011. O prêmio acolhe, nesta edição, trabalhos com o tema: Povos Indígenas na 
Amazônia: Diálogos sobre territorialidades e gestão territorial. Veja abaixo os links para submissão de seu trabalho: 
Edital 

Ficha de inscrição 

Regras de formatação 

 

Carta assinada pela ABA e outras entidades científicas repercute nacionalmente 
 
A carta assinada por 20 entidades científicas e entregue no último dia 19 de maio à Presidência da República solicitando 
suspensão do projeto da usina de Belo Monte virou notícia em vários meios de comunicação. 
Veja aqui parte desta repercussão. 
 
Virtual BrazilianAnthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
 
(foto da capa) 
A VIBRANT recebe até 30 de setembro de 2011 contribuições na forma deartigos, resenhas e material audiovisual para 
composição de um dossiê intitulado "Antropologia Urbana" para sua edição 9.1. 
 
O dossiê reunirá artigos, resenhas, notícias acadêmicas e materiais audio-visuais produzidos por antropólogos que 
trabalhem ou estudem no Brasil com foco em pesquisas realizadas em meio urbano. O objetivo será apresentar uma 
seleção de artigos e produções com diferentes perspectivas teóricas e cobrindo a maior diversidade possível de 
temáticas, recortes geográficos, culturais e históricos. 
 
Os trabalhos devem ser redigidos em língua inglesa, francesa ou espanhola. Para a apreciação dos pareceristas, 
contudo, serão aceitos, em casos excepcionais, artigos redigidos em português, cuja tradução,em caso de serem 
aprovados, ficará sob a responsabilidade dos autores. 
 
As instruções completas para formatação dos trabalhos estão disponíveis na página eletrônica da VIBRANT 
(http://www.vibrant.org.br). 

ABA participa da reunião da CISI 

No último dia 18 de maio aconteceu a reunião do Conselho Intersetorial de Saúde Indígena (CISI), do Conselho Nacional 
de Saúde/MS. A secretária geral da ABA, Marina Cardoso, participou da reunião representando a Associação na ocasião 
como membro titular do Conselho, que trata, entre outros temas, da estruturação da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde e da avaliação e acompanhamento das ações em saúde indígena. 

ABA participa em reunião de lançamento do Plano Brasil sem Miséria 

 

No últimodia 23 de maio, em Brasília, a ABA participou de reunião em que a Ministra do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, Tereza Campello, o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e a 

secretária Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza, Ana Fonseca, apresentaram o Plano Brasil Sem Miséria 

http://www.record.com.br/email/negros/
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para representantes de ONGs e movimentos sociais. Marcia Anita Sprandel, representando a ABA, levantou questões 

sobre a forma como o plano irá tratar identidades coletivas e organizacionais diversas, como camponeses, grupos 

indígenas, jovens da periferia e populações tradicionais, bem como o impacto de grandes projetos sobre essas 

populações. Os representantes do governo mostraram-se abertos ao diálogo e à cooperação com as organizações e 

movimentos presentes. 

 

Novos associados 

 
A ABA dá as boas-vindas aos novos associados:   
Efetivos - Celeste Ciccarone e Márcio Luiz Braga Corrêa de Mello. 
Correspondente - Ana Zanotti 
Pós-graduandos – Adriana Maria Penna Quintão, Ana Paula Lima Silveira, Fabíola Taíse da Silva Araújo, Fernando Penna 
Sebastião, José Henrique Prado, Ligia Raquel Rodrigues Soares, Márcia Pimenta Faria, Marcos da Costa Martins, Priscila 
Farfan Barroso, Rodrigo Fadul Andrade, Rodrigo Pollari Rodrigues e Tedson da Silva Souza. 
Aspirantes - Eliaquim Timóteo da Silva, Ísis Leal e Silva e Tiago Sales de Lima Figueiredo. 
Mudanças de categoria de associada pós-graduanda para efetiva - Rosiane Ferreira Gonçalves 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 

 
Tribunal decide: agricultores tradicionais devem ser ouvidos sobre contaminação por transgênico 
 
Decisão vem à tona no momento em que se discute a liberação do feijão transgênico. 
Leia mais 
 
Complexo Hidrelétrico do Tapajós ameaça cinco unidades de conservação no Pará 
 
O governo federal deverá encaminhar nas próxima semanas a redução de cinco unidades de conservação na região da 
BR-163, no Pará. A medida visa liberar quase 80 mil hectares de florestas para a construção de três grandes hidrelétricas 
nos rios Tapajós e Jamanxim. 
Leia mais 
 
Líderes de Projeto Extrativista são assassinados em Nova Ipixuna, PA 
 
As ameaças contra a vida do casal de extrativistas começaram por volta de 2008. 
Leia mais 
 
MPF pede que a Polícia Federal acompanhe investigação sobre assassinatos em Nova Ipixuna 
 
As denúncias de Zé Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva já tinham levado ao fechamento de 
serrarias ilegais. 
Leia mais 

Moção aprovada pela Assembléia Geral da ANPUR (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional), realizada no Rio de Janeiro, 27 de maio de 2011 

Leia aqui 

Falecimento de José Flávio Pessoa de Barros (30/05/2011) 
 
A ABA tem o pesar de comunicar o falecimento de José Flávio Pessoa de Barros. Professor da UFRJ e UERJ com 
experiência na área de Antropologia , com ênfase em Antropologia das Populações Afro-Brasileiras. Atuando 
principalmente nos temas: Antropologia das Religiões, Etnobotânica, Sistema Classificatório, Religiões Afro-Brasileiras. 
 
Lideranças Indígenas divulgam manifesto sobre processo de elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 

 

Representantes da APIB estiveram presentes ao Fórum de Conselhos Setoriais do Governo entre os dias 24 e 25 de maio 
em Brasília. 



Leia mais  

 

NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 
 
MPF recomenda ao Ibama que não emita Licença de Instalação para Belo Monte 

Procuradores alertam que antes de qualquer obra da usina, precisam ser realizadas as obras para prevenir e evitar 
impactos sociais e ambientais graves. 
Leia mais 
 

CEJIL lamenta a retirada de candidato brasileiro para as eleições da Comissão Interamericana 

O anúncio foi feito no marco da desavença sobre a hidroelétrica de Belo Monte 
Leia mais 
 
MP recomenda respeito aos direitos dos agricultores e ribeirinhos na região de Belo Monte 

Recomendação foi enviada ontem à Norte Energia e à E-labore, acusadas de pressionar e coagir as famílias a assinarem 
documentos permitindo o ingresso de técnicos em suas terras. 

Leia aqui a íntegra de recomendação. 

Comunidade acadêmica debate o projeto de construção da Usina Belo Monte 
 
Leia mais 

Matéria da BBC Brasil, reproduzida no Estadão de São Paulo, sobre o relatório anual 2011 da Anistia Internacional, 

que trata do caso de Belo Monte   

O artigo traz observações do pesquisador da Anistia, Patrick Wilcken, que comenta sobre Santo Antônio e Jirau no Rio 
Madeira, assim como Belo Monte e a “postura quase agressiva” do governo Dilma perante o sistema interamericano de 
direitos humanos.    
Leia mais 
 

Audiência discutirá impactos da hidrelétrica de Belo Monte 

 
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional realiza na quarta-feira (25) audiência 
pública para discutir os impactos das obras e da instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A usina faz 
parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, após concluída, será a terceira maior hidrelétrica do mundo, 
com capacidade de gerar 11 mil megawatts de energia. 
Leia mais 
 

Melhor opção para o governo é desistir de Belo Monte 

 

Reportagem publicada pelo Estadão mostra que mais empresas estão desistindo de Belo Monte. Segundo o jornal, 

Galvão Engenharia, Serveng e Cetenco fizeram pedido formal para sair do consórcio Norte Energia. Nos próximos dias, 

a Contern, do Grupo Bertin, fará o mesmo. O Estadão informa ainda que a J. Malucelli Construtora está disposta a se 

desfazer da sua participação, se houver interessado, e que a construtora Mendes Júnior também deverá deixar o 

consórcio. 

Leia mais 

 

Esclarecimento – Recomendações do MPF sobre Belo Monte 

 

O Ministério Público Federal no Pará, depois de conhecer a íntegra do pedido de providências feito pela Advocacia 

Geral da União ao Conselho Nacional do Ministério Público contra um alegado assédio moral e supostas ameaças 

http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2011/05/25/melhor-opcao-para-governo-desistir-de-belo-monte-382465.asp


sofridas por servidores públicos em razão da atuação do MPF na fiscalização do projeto de Belo Monte, conforme 

divulgado pela imprensa vem a público esclarecer. 

Leia mais 

 

Leia mais notícias sobre Belo Monte no site da ABA 
 

EVENTOS 

 

Eventos no Brasil 

Seminário sobre Violência e Cidadania 
Data: 30 de maio a 01 de junho de 2011 
Local: Auditório B8, Campus Gávea – PUC/RJ  
Informações: Cartaz 
 
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ 
Data: 4 e 5 de junho de 2011 
Local: Campus da UFRJ na Praia Vermelha 
Informações: http://www.pr5.ufrj.br/index.php/noticias/52-agenda-extensao/229-arteforum.html 
 
Café com bolo no CEPPAC: A Antropologia, o método e seu campo 
Data: 06 a 08 de junho de 2011 
Local: UnB - Auditório do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada - CIFMC Prédio do Multiuso II e 
Auditório do Centro de Excelência em Turismo – CET 
Informações: Programação 
 
II Curso de Preservação de Patrimônio Cultural: Autenticidade e Patrimônio Cultural 
Data: 11 de junho a 09 de dezembro de 2011 
Local: Salão de Atos II da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Anfiteatro Hugo Gerdau (Complexo 
hospitalar Santa Casa de Misericórdia) 
Informações: http://pet-cr-escer.blogspot.com/2011/05/ii-curso-de-preservacao-de-patrimonio.html 
 
II ENADIR - Encontro Nacional de Antropologia do Direito 
Data: 31 de agosto a 02 de setembro de 2011 
Local: FFLCH – USP 
Informações: http://enadir2011.blogspot.com/ 
 
III Seminário de Estudos Fronteiriços – III SEF 

Data: 04 a 08 de setembro de 2011 

Local: UFMS 

Informações: http://xixensul-iiisef.blogspot.com 

I POSDEM – Encontro Nacional de Pós-Graduação em Demografia e áreas afins 
Data: 8 e 9 de setembro de 2011 
Local: CDDI/IBGE Rio de Janeiro 
Informações: Programação 
 
III Festival do Filme Etnográfico do Recife 
Data: 26 a 29 de setembro de 2011 
Local: Cinema da Fundação – Derby – Recife/PE 
Informações: Cartaz 
 
Eventos no Exterior 

ConferenceonIssuesofLegitimacy: EntrepreneurialCulture, Corporate ResponsibilityandUrbanDevelopment 
Data: 4 a 8 de Setembro de 2012 

http://www.pr5.ufrj.br/index.php/noticias/52-agenda-extensao/229-arteforum.html
http://pet-cr-escer.blogspot.com/2011/05/ii-curso-de-preservacao-de-patrimonio.html
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http://xixensul-iiisef.blogspot.com/


Local: Naples, Italy 
Informações: Programa 
 

OPORTUNIDADES 

Pós-graduação 
 
Seleção para o Mestrado em Antropologia Social na UNICAMP 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp divulga Edital do Processo de Seleção do Curso de 
Mestrado em Antropologia Social para ingresso no 1º Semestre de 2012. Inscrições: 01 de junho a 01 de julho de 2011. 
Informações: http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/.  
 
Seleção para Mestrado e Doutorado da UFAL 
A Universidade Federal de Alagoas – UFAL torna pública a abertura do processo de inscrição, seleção e matrícula dos 
candidatos a seus Cursos de Mestrado e Doutorado. Inscrições:19 de maio a 07 de junho de 2011. Informações: 
http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=83.  
 

Concursos e seleções 

 

Concurso para Professor na UFMT 
A Universidade Federal de Mato Grosso divulga Edital N.º 003/PROAD/SGP/2011para o Concurso Público para 
Magistério Superior, Classe Professor Adjunto, uma vaga, na área de Antropologia, sub-área Teoria Antropológica, 
Departamento de Antropologia. Inscrições: 25 de maio e 08 de junho de 2011. 
Informações:http://www.ufmt.br/ufmt/site/editais/visualizar/6/Cuiaba. 
 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Debates NER 
A revista pretende reunir artigos que abordem o tema do hibridismo desde a perspectiva de práticas e experiências 
religiosas contemporâneas, ou datadas, vivenciadas de modo explicitamente plural, ou seja, que considerem o 
hibridismo como fenômeno de síntese, ou mistura, de formações variadas de elementos culturais, através de 
agenciamentos de seus atores, ou participantes. Envio detextos até 30 de setembro de 2011. Informações:  
http://seer.ufrgs.br/debatesdoner/about/submissions#onlineSubmissions. 
 

Lançamentos – Livros 2011 

AGIER, Michel. Antropologia da cidade em língua portuguesa. Lisboa: ISCTE-IUL. 2011. 

CARVALHO, Maria Rosário de, REESINK, Edwin e CAVIGNAC, Julie (org.). Negros no mundo dos índios: imagens, reflexos 

e alteridades. Rio Grande do Norte: EDUFRN. 2011. 

Associação Brasileira de Antropologia 
Universidade de Brasília 
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte 
Prédio Multiuso II (Instituto de Ciências Sociais) – Térreo - Sala BT-61/8 
Brasília/DF Cep: 70910-900 
Tel/Fax: (61) 3307-3754 

Para correspondência: 
Caixa Postal 04491 
70.904-970 
Brasília, DF 

Logo do facebookAcompanhe a ABA no Facebook 
Logo do TwwitterSiga a ABA no Twitter 
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