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notícias da ABA  

28ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA)   
 
Tema: “Desafios Antropológicos Contemporâneos” 
Data: 02 a 05 de Julho de 2012 

Local: PUC-SP 
 

Inscreva-se já nos GTs da 28ª RBA 

Clique aqui para efetuar seu cadastro e dar início a sua participação na 28ª RBA 

Já está disponível no site da RBA a lista dos Grupos de Trabalho do evento. Para a inscrição de propostas de 

comunicação serão solicitados o título, o GT escolhido e um resumo com até 1500 caracteres com espaços. Para 

efetuar a INDICAÇÃO DE CO-AUTORES é necessário solicitar que os indicados se cadastrem PREVIAMENTE no site da 

Reunião, preenchendo o formulário geral de inscrição no link abaixo. Os trabalhos inscritos em GTs podem ser 

redigidos em português, inglês, espanhol ou francês. 

Para informações mais detalhadas sobre o evento e sobre o envio de comunicações, visite o 

site: http://www.sistemasmart.com.br/RBA/default.asp. 

ABA organiza painel na reunião anual da AAA 

“Challenges in Brazilian Anthropology: A Global Overview”, o painel organizado pela ABA no último dia 20 de 
novembro, na reunião anual da Associação Americana de Antropologia (AAA), foi gravado em vídeo pela AAA. Em 
breve as apresentações estarão disponíveis. Confira os trabalhos apresentados aqui. 

ABA acompanha desdobramentos de massacre contra comunidade Kaiowá Guarani no MS 
 
A ABA recebeu com perplexidade e indignação a notícia dos assassinatos de indígenas em Ponta Porã (MS), no último 
dia 18 de novembro.  
Leia mais  

 
ABA na 2ª Conferência do Desenvolvimento (Code) 
 
A ABA participará da 2ª Conferência do Desenvolvimento (Code) que será realizada entre os dia 23 e 25 de novembro 
em Brasília, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.  

Agradecemos a Comissão Julgadora da ABA, composta pelos colegas Andréa Zhouri, Adriana Vianna, Ana Flávia 

Santos e Alfredo Wagner, que analisou e selecionou as atividades propostas para a linha temática organizada pela 
ABA no evento.  

Veja as programações: 

Programação Geral / Programação Associações de Pós-Graduação e IPEA / Mesas Especiais da ABA e outras 
Associações 

 
ABA cobra explicações ao MJ sobre ação da PF em Rondônia 
 
Após receber denúncias sobre a grave situação que envolve a participação da Polícia Federal na perseguição de 
colegas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a ABA encaminhou ofício ao Ministro da Justiça cobrando a 
apuração dos fatos e providências urgentes. Professores e alunos da UNIR estão em greve há mais de dois meses por 
melhores condições de trabalho e estudo. As denúncias dão conta de que alunos estão sendo ameaçados, professores 
universitários presos, deputados agredidos pela Polícia Federal e jornalistas coagidos por essa mesma polícia. 
Leia mais 

Leia aqui o ofício que a ABA enviou ao Ministério da Justiça.  

Virtual Brazilian Anthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 

http://www.facebook.com/pages/Aba-Antr
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http://aaa.confex.com/aaa/2011/webprogrampreliminary/Session3961.html
http://www.abant.org.br/file?id=410
http://www.abant.org.br/file?id=414
http://www.abant.org.br/file?id=421
http://www.abant.org.br/file?id=421


ISSN 1809-4341 
Nova foto da capa (link para o site) 

A Vibrant recebe textos sobre qualquer assunto antropológico em regime de fluxo contínuo. Está aberta também, até 

30 de março de 2012, a chamada para o dossiê temático sobre Antropologia e Imagem do número 9.2 da VIBRANT. 
As contribuições devem ser enviadas para vibrant.aba@gmail.com.  Informações: http://www.vibrant.org.br. 

Ciência sem Fronteiras: CNPq responde à carta das Associações de Ciências Sociais  

A ABA enviou, no final de setembro, carta ao presidente do CNPq assinada pelas associações científicas de ciências 
sociais (ABA, SBS, ABCP, ANPOCS e ABRI) questionando o fato de esta área estar de fora do programa de bolsas para 
estudo no exterior “Ciência sem Fronteiras”. O programa, lançado pelo CNPq este ano, prevê um grande investimento 

em bolsas de estudo para graduação no exterior em algumas áreas consideradas prioritárias para a política de ciência 
e tecnologia. Entre as áreas, porém, não há nenhuma no campo das ciências humanas ou sociais. 

Na semana passada, o presidente do CNPq, Glaucius Oliva, respondeu ao ofício. Na resposta, Oliva informa que  
 
Leia aqui a carta encaminhada ao Presidente do CNPq. 
Leia aqui a resposta do CNPq. 

 

outras notícias  

Falecimento de Marina Ravazzi (17/11/2011) 

É com extremo pesar que comunicamos o falecimento de Marina Monteiro de Queiroz Ravazzi no último 17 de 
novembro em Brasília em decorrência de um trágico acidente de trânsito. Aos 25 anos, era Cientista Social de 
formação pela UNESP de Marília e antropóloga por escolha de vida.  
Clique aqui e leia a nota na íntegra. 
 

Circular da International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) 
 
A IUAES divulgou circular sobre a realização de seu próximo congresso, em novembro de 2012, na Índia, e traz 
importantes informações sobre o caráter da organização. Leia aqui a carta circular. (Colocar no site o documento 

enviado pelo Gustavo). 

Relatório CA Antropologia - EDITAL MCTI CNPq MEC CAPES n 07/2011-11-08 

As solicitações encaminhadas para concorrer a este Edital, que trata de chamada para financiamento de projetos que 
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento cientifico e tecnológico e inovação do país nas áreas da 
CHSSA, foram avaliadas de 7 a 11 de novembro pelo CA Antropologia. 

Leia mais  
  

GT da Funai para identificar e demarcar terras indígenas depende de autorização presidencial  
 
Segundo informações que a ABA tem recebido, toda a abertura de Grupo de Trabalho (GT) da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) para identificação e demarcação de Terra Indígena, já há alguns meses, tem tido que passar pela 
aprovação do Gabinete da Presidência da República.  
Leia mais 

 
Audiências da Usina São Manoel são adiadas por 90 dias 

Liminar foi em favor de ação movida por promotores de Justiça e procuradores da República do Pará e Mato Grosso. 
Desde quarta (19/11) índios mantém reféns na aldeia Kayabi. 

Leia mais 
 

Organizações indígenas lançam manifesto em protesto ao tratamento dado pela Presidência da 
República à questão indígena e ambiental 
 
Durante audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, no último dia 09/11/11, 

cerca de 60 organizações indígenas e indigenistas de todo o país divulgaram um manifesto público de indignação e 
repúdido contra a publicação pelo Governo Federal da Portaria Interministerial de número 419, assinada pelos 
ministros da Justiça, Meio Ambiente, Saúde e Cultura, que visa regulamentar, de acordo com os interesses do 
governo, a atuação da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Fundação Cultural Palmares (FCP), do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Ministério da Saúde quanto à elaboração de pareceres em 
processos de licenciamento ambiental de competência federal, a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
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Leia mais (3 links em HTML para as seguintes notícias: Manifesto Público de Organizações Indígenas e Indigenistas, 
Perversidade e Autoritarismo: Governo Dilma Edita Portarias de Restrição e Desconstrução de Direitos Territoriais 

Indígenas e Quilombolas e Cerca de 60 organizações indígenas e indigenistas lançam manifesto nesta quarta-feira 
(09/11)). 

Governo bloqueia recursos e exclui 41 comunidades da Semana da Consciência Negra 

O Conac-AP acusa o governo de ter estabelecido critérios político-partidários para favorecer movimentos negros 
durante o evento. 

Leia mais 
 

notícias sobre Belo Monte 
 

Belo Monte, nosso dinheiro e o bigode do Sarney 
 
Um dos mais respeitados especialistas na área energética do país, o professor da USP Célio Bermann, fala sobre a 

“caixa preta” do setor, controlado por José Sarney, e o jogo pesado e lucrativo que domina a maior obra do PAC. 
Conta também sua experiência como assessor de Dilma Rousseff no Ministério de Minas e Energia. 
Leia mais 
 

Declaração da Aliança do Xingu contra Belo Monte 
 
“Não permitiremos que o governo crie esta usina e quaisquer outros projetos que afetem as terras, as vidas e a 

sobrevivência das atuais e futuras gerações da Bacia do Xingu”, afirma a declaração. 
Leia mais 

Moção da ANPOCS sobre Belo Monte 

Os cientistas sociais reunidos no 35º Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Sociais 

(ANPOCS), realizado em Caxambu/MG, entre os dias 24 e 27 de outubro de 2011, vêm reiterar as preocupações 
manifestadas em ofício encaminhado à Presidente da República, por 20 Associações Científicas, em maio do ano 
corrente, referentes ao processo de implementação do Projeto Belo Monte.  

Solicitamos uma resposta àquele ofício por parte da Presidência da República. Destacamos a necessidade de atenção 
especial  à observância dos Direitos Humanos e Constitucionais, sobretudo a consulta aos Povos Indígenas, bem como 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor. 

Caxambu, 27 de outubro de 2011. 

MPF vai recorrer pelo direito dos índios serem consultados em Belo Monte 
 
O Ministério Público Federal vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal pelo direito dos povos indígenas de serem 
consultados em empreendimentos que afetem diretamente sua sobrevivência, como é o caso da usina de Belo Monte, 
autorizada pelo Congresso Nacional sem ouvir os índios. Em julgamento realizado no último dia 9/11, no Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso desempatou a questão a 

favor do governo: “pouco importa se a consulta é feita antes ou após a autorização”, disse. 
Leia mais (2 links em HTML para as seguintes notícias: MPF vai recorrer pelo direito dos índios serem consultados em 
Belo Monte e Nota: Desembargadora do TRF1 chama índios de “privilegiados” e rasga Constituição) 
 

Índios Xikrin do Bacajá pedem ao MPF medidas contra Belo Monte 

Os índios Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá convidaram o procurador da República Felício Pontes Jr. para 
reuniões no último mês de outubro e solicitaram que o Ministério Público Federal adote medidas contra a usina 

hidrelétrica de Belo Monte. Eles moram às margens do rio Bacajá, afluente que deságua justamente no trecho do 
Xingu que deve desaparecer com a barragem. 
Leia mais 
 

Eventos 
 
Eventos no Brasil 

Oficina: O Ofício do Antropólogo 

Data: 26 de novembro e 03 de dezembro de 2011 
Local: UFPB 
Informações: Cartaz / Programação / Ficha de inscrição 

 



III Seminário Internacional Imagens e Narrativas 
Data: 23 e 24 de novembro 2011 

Local: Teatro Noel Rosa – UERJ 
Informações: Folder / Programação 
 

III Congresso Internacional de Estudos Sócio-espaciais: Cidades, fronteiras e mobilidade humana 
Data: 23 a 25 de novembro de 2011 
Local: Manaus/AM - Brasil 
Informações: Cartaz / Folder 

Mesa Redonda: A Amazônia dos Viajantes – História e Ciência 
Data: 12 de dezembro de 2011 

Local: MAST, Rio de Janeiro/RJ  
Informações: Convite 

I Encontro Internacional de Cultura e Alimentação e IV Simpósio Internacional Alimentação e Cultura 
Data: 12 a 14 de dezembro de 2011 
Local: Sala Fahrion (2º andar, Reitoria da UFRGS) 
Informações: http://paginas.ufrgs.br/neica / Programação 

XV Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste (XV CISO) e Pré- ALAS Brasil 
Data: 04 e 07 de setembro de 2012 
local: Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina/PI  
Informações: Edital 

VI TAAS - Reunião de Teoria Arqueológica da América do Sul 
Data: 17 a 21 de setembro de 2012 
Local: Goiânia/GO 
Informações: http://vitaas.blogspot.com/.  

Eventos no Exterior 

IUAES Inter-Congresso  
Data: 26 a 30 de novembro de 2012 
Local: Bhubaneshwar, Índia 
Informações: www.kiit.ac.in/iuaes 

17º Congresso Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológico  
Data: 05 a 10 de agosto de 2013 
Local: Manchester, U.K  
Informações: www.iuaes2013.org 

oportunidades 

Pós-graduação 

Seleção para Mestrado e Doutorado na PUC/Minas 
O Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da PUC/Minas divulga a abertura do processo seletivo para o 
Mestrado e Doutorado. Inscrições: 16 a 25 de novembro de 2011. Informações: www.pucminas.br/ppgcs. 
 

Seleção para Mestrado na UNIFESP 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/Campus Guarulhos), 
divulga o Edital do Processo Seletivo (Mestrado) para ingresso no 1º semestre de 2012. Inscrições: 12 de setembro a 
05 de dezembro de 2011. Informações: http://www.humanas.unifesp.br/ciencias_sociais. 
 

Cursos 

CIFAS oferece curso prático de Métodos Etnográficos no Uruguai 
O Comitas Institute for Anthropological Study (CIFAS) divulga seleção para a 3ª edição do January Field School in 
Ethnographic Methods, de 3 a 13 de janeiro, em Montevidéu, Uruguai. O curso é voltado para estudantes de 
graduação e pós-graduação com pouca experiência de prática de pesquisa etnográfica, e será ministrado em inglês, 
por professores da instituição. Maiores informações: http://www.cifas.us/fieldschool2012.html. 
 

Concursos e Seleções 

Concurso público para professor na UFU 
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Divulgamos concurso público para professor doutor em antropologia, na Universidade Federal de Uberlândia. 
Inscrições: 16 de novembro a 30 de novembro de 2011. Informações: www.ufu.br / www.in.gov.br/imprensa.  

 
Bolsa PRODOC – PPGAS da UFBA 
Encontram-se abertas inscrições para 02 (dois) dois bolsistas PNPD Capes junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da UFBA, que deverão se integrar ao Programa de Núcleos de Excelência-PRONEX: “Território, redes de 
cuidado, direitos e vulnerabilidade socioambiental entre populações tradicionais da Baía de Todos os Santos (BTS)” e 
seu instrumento de comunicação e ação comunitária denominado “OBSERVABAÍA - Observatório de Riscos e 
Vulnerabilidades Socioambientais da BTS”, com atuação nas áreas e eixos temáticas de investigação abaixo definidos. 

Inscrições: 17 a 30 de novembro de 2011. Informações: Edital. 
 
Concurso Público para Professor na UFRN 
O Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, torna pública a abertura de 
inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, e as Normas de Concurso Público. Inscrições: 07 de novembro 
a 02 de dezembro de 2011. Informações: http://www.prh.ufrn.br/conteudo/concursos/prog_efet016-2011.htm.   
 

Concurso Público para Professor na Unifesp 
Concurso público para uma vaga efetiva para dedicação exclusiva na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

campus Osasco, na área de antropologia. Inscrições até 02 de dezembro de 2011. Informações: 
http://concurso.unifesp.br/.  
 

Processo Seletivo Museu da Amazônia 2011 

O Musa está buscando profissionais qualificados e motivados para compor a equipe técnica que vai implantar projetos 

de divulgação científica, extensão tecnológica, e pesquisa aplicada ao desenvolvimento de interfaces educativas 

inovadoras. As vagas são para profissionais com graduação ou cursando ensino superior, ensino técnico, mestrado e 

doutorado, para atuação nas várias áreas e projetos. Inscrições até 15 de dezembro de 2011. Informações: 

http://postweb.com.br/noticias/20386.pdf. 

  

Concurso na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com sede em Foz do Iguaçu (PR), acaba de publicar 
edital para o concurso com 53 vagas para professores do quadro efetivo. Há duas vagas para Antropologia e várias 
outras para Ciência Política, História, Letras, Geografia, e outras ainda. Inscrições: 17 de novembro a 15 de dezembro 
de 2011. Informações: Edital. 
 

Publicações  
 

Chamada para artigos 

Contribuições para o Projeto ECCAP 
O Projeto ECCAP recebe artigos sobre povos indígenas amazônicos com o intuito de incluí-los em livro como parte do 
mosaico de formas éticas de ‘ver’ e ‘sentir’ a Natureza ao redor do mundo. Informações: 
http://www.unescobkk.org/rushsap/ethics-and-climate-change/energyethics/. Os artigos deve ser redigidos em inglês 

(artigos em português poderão ser aceitos se houver tempo para traduzi-los). Pesquisadores, alunos e professores 
são encorajados a enviar contribuições até 1º de dezembro 2011. 
 
Revista de Ciências Sociais 
A Revista de Ciências Sociais, periódico acadêmico de publicação semestral do Programa de Pós Graduação em 
Sociologia, vinculado ao departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará convida para a 

submissão de artigos, ensaios e resenhas para o vol. 43, nº. 1, 2012. Este número contará com o dossiê “Identidades 
Culturais”, que reunirá artigos produzidos por cientistas sociais com foco em pesquisas voltadas para expressões e 
dinâmicas culturais nas Américas, envolvendo diferentes estratos étnicos (índios, negros, ciganos, outros). O objetivo 

é apresentar uma diversidade de situações, perspectivas teóricas e estratégias metodológicas, que reflitam a 
pluralidade do fazer acadêmico e da vida social. Prazo para o envio dos artigos: 20 de janeiro de 2012. Informações: 
rcs@ufc.br / http://www.rcs.ufc.br.  
 

Revista Wamon 
A WAMON: Revista dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do 
Amazonas – PPGAS/UFAM, publicação eletrônica anual, torna pública a abertura do processo de submissão de 
propostas para compor seu primeiro número. Serão aceitos artigos, resenhas, entrevistas, traduções e ensaios 
fotográficos de temáticas livres. Período de submissão de trabalhos: 28 de outubro de 2011 a 15 de fevereiro de 
2012. Enviar para: r_alunosppgas@yahoo.com.br. Informações: Edital. 
 

Revista CPC 14 
Encontra-se aberta a chamada de artigos para a Revista CPC 14 (maio/out.2012), um periódico do Centro de 
Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Os textos devem ser enviados para o e-mail revistacpc@usp.br 
até 26 de fevereiro de 2012. Informações: http://www.usp.br/cpc. 

 

Lançamento de Livros 2011 
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