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NOTÍCIAS DA ABA 

28ª RBA Desafios Antropológicos Contemporâneos  

Estão abertas as inscrições de propostas de atividades para a 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, que se realizará 
em São Paulo, de 2 a 5 de julho de 2012, como o tema “Desafios Antropológicos Contemporâneos”. Informações: 
http://www.28rba.abant.org.br/ 

ABA lança campanha de filiação 

 “Compartilhe nossos desafios. Junte-se à ABA”: esta é a campanha, recém-lançada, para nov@sassociad@s aspirantes, 
pós-graduandos, efetivos e correspondentes. Entendemos que a disposição de assumir e enfrentar desafios 
antropológicos não constitui apenas uma atribuição dos membros que compõem uma diretoria, mas deve envolver toda 
a numerosa comunidade antropológica brasileira. Mais do que problemas que se apresentam a uma Antropologia já 
consolidada, os desafios antropológicos são questões constitutivas de um saber crítico e compromissado,ou seja, são 
parte indissociável da Antropologia feita no Brasil. Neste sentido, convidamos tod@s a tomar parte nestas novas 
articulações prático-teóricas da Antropologia, juntando-se à ABA. 

Lembramos ainda que, como associad@ da ABA, pode-se propor atividades na 28ª RBA bem como usufruir de descontos 
especiais em eventos e na compra de materiais de diversas editoras. Veja a lista de benefícios em nosso site 
(http://www.abant.org.br/?code=10.0). 

Este ano, pedidos para novos associad@s e mudanças de categoria serão analisados de acordo com um calendário pré-
estabelecido. Fique atento aos prazos: 

Primeira chamada 2011: 

15/07/2011 Prazo limite para o recebimento de toda a 
documentação de solicitações, pela secretaria da ABA. 

16/08/2011 Comunicado sobre o parecer do Conselho 
Diretor aos candidatos. 

Segunda chamada 2011: 

11/11/2011 - Prazo limite para o recebimento de toda a 
documentação de solicitações, pela secretaria da ABA. 

13/12/2011 - Comunicado sobre o parecer do Conselho 
Diretor aos candidatos. 

 

ABA pede aos Departamentos de Antropologia e de Ciências Sociais atenção às exigências de formação para 
concursos docentes no país 

A comissão de Ensino, Ciência e Tecnologia da ABA recomenda fortemente que seja suprimida a dupla exigência 
(diploma de graduação em ciências sociais e diploma de mestrado/doutorado em Antropologia) nos editais de concurso 
público para contratação de docentes no país. A ABA avalia que se deve manter apenas a formação de pós-graduação 
nos concursos que venham a ser abertos.  
Leia íntegra da carta no site da ABA. 

ABA tem programação na Reunião Anual da SBPC e na Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM) 

No próximo mês se realizam a IX RAM e a 63ª Reunião Anual da SBPC. Confira aqui e aqui as programações da ABA nos 
dois eventos. 
 
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. 

http://www.28rba.abant.org.br/
http://www.abant.org.br/?code=10.0
http://www.abant.org.br/file?id=243


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 mostra preocupação e decepção com resposta do governo sobre Belo Monte 

Como noticiado em informativos anteriores, a ABA, em conjunto com outras 19 entidades científicas brasileiras, enviou 
no último dia 19 de maio carta à Presidência da República solicitando a suspensão do licenciamento da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte. Em resposta, tivemos um encaminhamento protocolar que surpreendeu e preocupou a 
Associação.  

Leia aqui a primeira resposta do Gabinete Pessoal da Presidenta da República (25 de maio de 2011). 
Leia a íntegra dessa notícia no site da ABA. 
Leia aqui a segunda resposta do Gabinete Pessoal da Presidenta da República (02 de junho de 2011).  

OUTRAS NOTÍCIAS 

A Imprensa de Ciências Sociais está com uma campanha de frete grátis para o Brasil durante o mês de Junho   
Acessem: http://www.ics.ul.pt/; http://www.imprensa.ics.ul.pt/ e www.imprensa.ics.ul.pt.  

Consórcio responsável pela usina hidrelétrica de Estreito é multado 

O Ibama multou em R$ 4,5 milhões o Consórcio Estreito Energia (Ceste), responsável pela operação da Usina 
Hidrelétrica de Estreito, localizada na divisa entre os estados de Maranhão e Tocantins. 
Leia mais 

NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 

Apelo ao Governo Brasileiro para a suspensão do processo de aprovação da barragem de Belo Monte  
 
A Associação para os Povos Ameaçados (APA), vem seguindo com grande preocupação os desenvolvimentos em torno 
do processo de aprovação para construção da barragem de Belo Monte. 
Leia mais 

Após liberação de Belo Monte, governo brasileiro enfrenta críticas 

Entidades ambientalistas e de defesa de povos indígenas dizem que decisão foi precipitada. Para minimizar danos, 
governo anuncia pacote de medidas para desenvolvimento socioambiental da região do rio Xingu. 
Leia mais 

Anistia Internacional pede que Brasil suspenda construção de Belo Monte 
 
A organização pede que direitos indígenas sejam plenamente garantidos. 
Ibama concedeu nesta 4ª feira (1º) licença que autoriza início da obra. 
Leia mais 

http://www.vibrant.org.br/
http://www.abant.org.br/file?id=248
http://www.abant.org.br/news/show/id/90
http://www.abant.org.br/file?id=255
http://www.ics.ul.pt/
http://www.imprensa.ics.ul.pt/
http://www.imprensa.ics.ul.pt/
http://www.ibama.gov.br/archives/15895


Autorização para construção de Belo Monte chega ao Conselho de Direitos Humanos da ONU 
Leia mais 

OEA: "Belo Monte uma obra ilegal que envergonha o Brasil" 
Veja o vídeo no link:http://www.youtube.com/watch?v=4Bi-rRQQ2Ts.  

Leia aqui mais notícias sobre Belo Monte (http://www.abant.org.br/?code=101). 

 

EVENTOS 

 

Eventos no Brasil 

Palestra: “O Ensino da História da África no Brasil: Início de um Processo de Reconciliação Psicológica de uma nação?”  
Data: 17 de junho de 2011 
Local: Antiga Faculdade de Letras, Avenida Bento Gonçalves, 3395, Sala 8, Centro, Pelotas-RS 
Informações: etrc.ufpel@gmail.com  

Seminário: Povos indígenas, educação e saúde 
Data: 04 a 06 de julho de 2011 
Local: Auditório Joaquim Alberto Cardoso de Melo (EPSJV/Fiocruz) 
Informações: Programação 

IX Reunião de Antropologia do Mercosul: Culturas, Encuentros y Desigualdades 
Data: 10 a 13 de julho de 2011 
Local: UFPR – Curitiba/PR 
Informações: www.ram2011.org / ram@ram2011.org / 11 3721-5720 
Confira aqui os ensaios fotográficos selecionados para compor a programação do evento. 

63ª Reunião Anual da SBPC 
Data: 10 a 15 de julho de 2011 
Local: UFG, Goiânia/GO 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/goiania/home/ 

IV Graduação em Foco - UFMG 
Data: 29 a 31 de agosto de 2011 
Local: FAFICH/UFMG 
Inscrições: 01 a 21 de junho de 2011. 
Informações: http://petsociaisbh.wordpress.com/. 

5o Seminário Olhares Diversos e Contemporâneos 
Data: 12 a 14 de setembro de 2011 
Local: UFRGS – Campus do Vale – Porto Alegre 
Informações: http://olharesdiversos.wordpress.com/ 

III Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia 
Data: 29 de setembro a 01 de outubro de 2011 
Local: Universidade de Brasília 
Informações: Envio de propostas até 15 de julho de 2011 / Chamada para trabalhos. 
 

Jornada de Antropologia da Unicamp 
Data: 08 a 10 de novembro de 2011 
Local: IFCH/UNICAMP 
Informações: Edital 

Exposições 
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Ritxòkò - Patrimônio do Brasil 
Data: 14 a 19 de junho de 2011 
Local: escritório técnico do IPHAN em Goiás 
Informações: Convite 
 
PRÊMIOS 

5ª ediçãodo Prêmio Eduardo Archetti 
O CentrodeAntropologia Socialdo InstitutodeDesenvolvimento Econômico e Social(CAS-IDES) e 
aAntropofagiaEditorialtêm o prazerdeconvocarpara aquinta ediçãodo Prêmio"Eduardo 
Archetti".Oconcursovisapremiaramelhortese demestradosobreaantropologiados paísesonde 
eleensinouepesquisou(Equador, Guatemala,NoruegaeArgentina). Ovencedorterá seu trabalho publicadoemcastelhano. 
Inscrições até 30 de junho de 2011. Informações: 
http://www.ides.org.ar/areasdeinvestigacion/centro_programas/antropologiasocial/PremioEduardoArchetti.jsp.  
 

OPORTUNIDADES 

Concursos e seleções 

 

Concurso para Professor na UFAM 
A Fundação Universidade do Amazonastorna público para conhecimento dos interessados que realizará concurso 
públicodestinado ao preenchimento de cargos na carreira do magistério superior. Inscrições: 18 de maio a 16 de junho 
de 2011. Informações: http://www.proplan.ufam.edu.br/Concursos_Edital_034_11.pdf.  
 
Concurso para Professor na UFJF 
A Universidade Federal de Juiz de Fora abre concurso para professor adjunto de Ciências Sociais ou Ciência Política no 
Departamento de Ciências Sociais e do Instituto de Ciências Humanas. Inscrições: 30 de maio a 28 de junho de 2011. 
Informações: Edital. 
 
Concurso para Professor na UNICAMP 
O Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP torna pública a abertura de processo seletivo para a contratação de docente na área de Teoria Antropológica. 
Inscrições: 03 de junho a 14 de julho de 2011. Informações:  
http://www.ifch.unicamp.br/corpo.php?pasta=informacoes&texto=texto_completo&codevenot=1533 
 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Caderno de Campos 
A Cadernos de Campo – revista dos alunos de pós-graduação em antropologia social da USP (ISSN 0104-5679) possui 
uma seção inteiramente dedicada às resenhas de livros. Para estimular a produção de textos desse gêneroa Comissão 
Editorial anuncia o Projeto Resenhas. 
Os interessados devem entrar em contato até 19 de junho de 2011 pelo email da revista (cadcampo@usp.br), 
informando o livro intencionado, seu nome completo, o endereço para o envio, a titulação e o vínculo institucional. 
Informações: http://www.fflch.usp.br/da/index.php/publicacoes/cadernos-de-campo. 
 
Revista de Antropologia e Arte 
A Proa: revista de antropologia e arte, vinculada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, está 
recebendo contribuições para seu terceiro número, com publicação prevista para o final de 2011. Serão recebidos 
artigos inéditos, resenhas, propostas de tradução, relatos, de experiências , e entrevistas pertinentes às áreas: 
antropologia da arte, etnomusicologia, antropologia visual, sociologia da cultura, políticas culturais, patrimônio cultural 
material e imaterial, história social e cultural da arte e práticas artísticas contemporâneas. Serão aceitos textos escritos 
em português, espanhol, francês e inglês. As contribuições enviadas em línguas estrangeiras serão publicadas no idioma 
original. Enviar colaborações para contato@revistaproa.com.br até 15 de agosto de 2011. Informações: 
http://www.ifch.unicamp.br/proa/outrosII/colabore.html.  
 
Revista Amazônia Ciência & Desenvolvimento 
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A Revista Amazônia: Ciência & Desenvolvimento (ISSN 1809-4058) é um periódico semestral do Banco da Amazônia que 
tem por finalidade divulgar artigos científicos originais sobre temas relacionados à sociedade, meio ambiente, 
tecnologia e desenvolvimento sustentável da Região. Dando continuidade ao processo editorial da Revista, convidamos 
pesquisadores, professores e profissionais que se dedicam ao estudo da Amazônia a submeterem artigos para a 13ª 
edição, que será lançada em dezembro deste ano. Em razão do Ano Internacional da Floresta, declarado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), destinaremos essa edição, em caráter especial, aos artigos com contribuições 
sobre o setor na Amazônia. Assim, os textos devem contemplar resultados de pesquisas sobre a conservação, gestão 
sustentável e agregação de valor aos produtos da floresta amazônica.  As contribuições devem ser enviadas até 20 de 
setembro de 2011 através do e-mail revistacientifica@bancoamazonia.com.br. Informações:  
http://www.bancoamazonia.com.br/.  
 

Lançamentos – Livros 2011 

AGIER, Michel. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Ed. Terceiro Nome. 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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