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NOTÍCIAS DA ABA  

Campanha de anuidade 

Encerra-se nesta sexta-feira, dia 15/04 a campanha para pagamento das anuidades com descontos especiais. Não deixe 

de aproveitar esta oportunidade. 

 

2º Prêmio ABA/GTZ 

Lembramos que as inscrições para o 2º Prêmio ABA/GTZ Edição 2010/2011 - Povos Indígenas e Cenários Etnográficos 

na Amazônia encerram-se no dia 30 de abril de 2011. A temática desta segunda edição do Prêmio é: “Povos Indígenas 

na Amazônia: Diálogos de Gestão Territorial”. Para maiores informações, acesse aqui.  Participe! 

 

28ª RBA será em São Paulo 

Já estão definidos o local e a data da próxima Reunião Brasileira de Antropologia. O evento será na PUC de São Paulo, de 

02 a 05 de julho de 2012. Em breve a ABA irá disponibilizar o site e o cronograma do evento. 

Mais editoras fornecem descontos para associados da ABA 

Já são 7 as editoras com quem a ABA estabeleceu parceria para descontos aos associados. Para a lista completa e os 

benefícios oferecidos, consulte o nosso site aqui. 

Participação da ABA no Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUAS 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vem, desde o ano passado, discutindo o conjunto de saberes e habilidades 

necessário aos profissionais da assistência social. É parte desta discussão o reconhecimento de quais profissionais 

devem necessariamente integrar tanto as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) quanto as 

equipes de apoio e gestão do sistema assistencial. A ABA tem participado desta discussão e, nos dias 30 e 31 de março, 

esteve presente no Encontro Nacional dos Trabalhadores da Assistência Social, em Brasília. No evento, a presidente da 

ABA, Bela Feldman-Bianco, deixou clara a importância de se contar com o saber antropológico na construção de uma 

política de assistência efetivamente comprometida com o desenvolvimento autônomo e o respeito à  diversidade das 

populações beneficiadas. Leia aqui mais informações sobre a participação da ABA no evento, incluindo dois documentos 

protocolados pela Associação junto à Secretaria Executiva do CNAS. 

Novos associados 

A ABA dá as boas-vindas aos novos associados:   

Efetivos - Camilo Albuquerque de Braz, Olendina Cavalcante e Sebastião Nascimento. 

Pós-graduandos – Aline Lopes Murillo, Carmem Lúcia Rodrigues, Christiane Rocha Falcão, Claudina Azevedo Maximiano, 

Daniele Ellery Mourão, Flávio Rodrigo Freire Ferreira, Glauco B. Ferreira, Lena Cláudia Amorim Saraiva, Maria Cristina 

Santos Pechiné, Nádia dos Santos Aguiar, Viviane Fernandes Conceição dos Santos e Wallace Ferreira de Souza. 

Aproveitamos para retificar que no Informativo ABA nº 005/2011 – 29/03/2011 foram divulgadas duas mudanças de 

categoria de associados efetivos para pós-graduandos quando o correto é: Mudanças de categoria de associados pós-

graduandos para efetivos - Carmen Lúcia Silva Lima e Osvaldo Martins de Oliveira. 

 

Virtual Brazilian Anthropology - Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 

Imagem da capa da Revista Vibrant (ao lado a notícia) A Vibrant recebe textos sobre qualquer assunto antropológico em 

regime de fluxo contínuo. As contribuições devem ser enviadas para os endereços eletrônicos: 

pisci@uol.com.br; marciofs@uol.com.br e vibrant.aba@gmail.com. Informações: http://www.vibrant.org.br. 

 

OUTRAS NOTÍCIAS 

 

IX RAM 
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A programação da IX Reunião de Antropologia do Mercosul já pode ser acessada no site do evento 

(http://www.ram2011.org).  Já está disponível, também,  o boleto bancário para o pagamento da inscrição no Brasil. Em 

breve estarão também disponíveis os dispositivos para o pagamento das inscrições fora do território brasileiro, via 

cartão de crédito ou sistema Paypal. 

Belo Monte 

No último dia 6 de abril, o coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas (CAI) da ABA, João Pacheco de Oliveira, 

concedeu entrevista à Rádio UFMG comentando a reação do governo brasileiro às solicitações da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), relativa ao projeto da usina de Belo Monte. Ouça no site da ABA a íntegra da entrevista, 

clicando aqui.  

Conselho de Direitos Humanos constata ausência absoluta do Estado em Belo Monte 

Leia mais 

Nota da FUNAI em resposta à OEA 
Leia mais 

FUNAI mente sobre Belo Monte e ressuscita critérios racistas de indianidade, diz nota do CIMI 

Leia mais 

Itamaraty chama pedidos da OEA por Belo Monte de "injustificáveis" 
Leia mais 

Organização dos Estados Americanos determina suspensão imediata de Belo Monte  
Leia mais 

Carta da OEA em favor das Comunidades Indígenas da Bacia do Rio Xingú/PA  
Leia mais 

O Caso de Belo Monte 
Leia mais 
 
EVENTOS 

Eventos no Brasil 

XV Congresso Brasileiro de Sociologia 

Data: 26 a 29 de julho de 2011 

Local: Curitiba/PR 

Informações: www.sbsociologia.com.br 

III Colóquio Festas e Socialidades 
Data: 31 de agosto a 02 de setembro de 2011 
Local: Universidade Federal de Minas Gerais 
Informações: www.fafich.ufmg.br/soa 
 
Encontro Internacional Historical Linguistics of South American Indian Languages 
Data: 24 a 27 de outubro de 2011 
Local: Universidade de Brasília 
Informações: www.lias.laliunb.com.br 
 
V Simpósio Nacional da ABCiber 

Data: 16 a 18 de novembro de 2011 

Local: UFSC (Florianópolis/SC) 

Informações: http://www.ceart.udesc.br/noticias/2011-03-17_simposio-abciber.php 
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Eventos no Exterior 

X Congreso Argentino de Antropología Social: "La antropología interpelada: nuevas configuraciones político-
culturales en América Latina”  
Data:  22 a 25 de novembre de 2011 
Local: Faculdade de Filosofia e Letras- Universidad de Buenos Aires 
Informações: www.xcaas.org.ar 

Exposições 

Arte Karajá - bonecas, objetos e fotos 

Data: 23 de março a 20 de abril de 2011 

Local: Museu da Cultura (Faculdade de Ciências Sociais PUC/SP) 

Informações: http://agendamc.wordpress.com / museudacultura@pucsp.br / 11  3670-8559 / 11 3670-8331 

Rendas nas terras de Canaan 

Data: 14 de abril a 15 de maio de 2011 

Local: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular no Rio de Janeiro 

Informações: Cartaz 

 

OPORTUNIDADES 

 

Concursos e seleções 

Concurso para Professor Adjunto na UFG 

Estão abertas as inscrições para concurso público para professor adjunto, na área de Etnologia Indígena, para atuar no 

curso de Licenciatura Intercultural Indígena, da Universidade Federal de Goiás. Inscrições até 13 de maio de 2011. 

Informações: Edital 

 

Seleção para Professor na Universidade de York 

A Universidade de York, através do Departamento de Antropologia, anuncia seleção para o cargo de professor em 

tempo integral com uma carga horária de três cursos de um ano completo ou equivalente. Inscrições até 20 de maio de 

2011. Informações: Anúncio 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Cadernos de Campo 

A Cadernos de Campo – revista dos alunos de pós-graduação em antropologia social da USP (ISSN 0104-5679) possui 

uma seção inteiramente dedicada às traduções de trabalhos relevantes e indisponíveis em língua portuguesa ou, em 

alguns casos, textos que justifiquem uma retradução. A Comissão Editorial divulga a Chamada para Traduções, 

recebendo contribuições no período de 01 de abril a 01 de maio de 2011. Informações: 

http://www.fflch.usp.br/da/index.php/publicacoes/cadernos-de-campo. 

 

Revista Pensata 

A Revista Pensata, Revista dos alunos de Pós-graduação em Ciências Sociais da Unifesp, anuncia a criação e abertura de 

chamada de artigos e resenhas. Em consonância com a política acadêmica do curso, Pensata visa propiciar um espaço 

de debate e reflexão na interseção das três áreas privilegiadas das Ciências Sociais: Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia. Informações: http://www.unifesp.br/revistas/pensata/?page_id=32. 

 

Revista Interseções 
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Interseções: revista de estudos interdisciplinares, publicação do  Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ está recebendo artigos e resenhas para seu próximo número. Instruções 
aos colaboradores, maiores informações e envio das contribuições através do e-mail: intersecoes@gmail.com. 
 
Revista IDeAS 

A Revista IDeAS – Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade organizada pelos alunos do Programa de 

Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (CPDA-UFRRJ), está recebendo artigos para serem avaliados para as próximas edições. A revista recebe textos 

no sistema de fluxo contínuo, sem data limite para o envio de propostas de publicação. Informações e normas para 

publicação: www.ufrrj.br/cpda/ideas/normasdepublicacao.php. 

 
Revista Teoria e Cultura 

A Revista Teoria e Cultura  (ISSN 1809-5968) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF)  recebe artigos, traduções e resenhas de livros para o seu quarto volume, que será uma 

coletânea em homenagem ao Prof. Dr. Gilberto Salgado (in memoriam), seu ex-editor. Excepcionalmente, por esse 

motivo, os trabalhos deverão ser apresentados com 12 a 15 laudas, inclusive notas e referências. Os trabalhos devem 

ser enviados até o dia 30 de junho de 2011 para o e-mail: teoriaecultura@gmail.com.  

 
CAOS – Revista eletrônica de Ciências Sociais 
O Dossiê Temático: Corpo Saúde procura aglutinar e divulgar artigos de pesquisadores (graduandos, 
professores/orientadores em co-autoria, pesquisadores) que se dedicam a temática do corpo e saúde, a partir de 
diferentes perspectivas teórico-metodológicas e abordagens. Os artigos devem ser enviados até junho de 2011 para os 
e-mails: ednmneves@gmail.com; aperrusi@uol.com.br; ccs@cchla.ufpb.br. 
 
Revistas – novos números 
 
Revista Brasileira de Sociologia da Emoção - volume 10, número 28, Abril 2011 -
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html. 
 
Lançamentos – Livros 2010 
 
SILVA, Evaldo Mendes. Folhas ao vento. A micromobilidade de grupos Mbya e Nhandéva na Tríplice Fronteira. Cascavel, 
Paraná: Edunioeste. 2010. 
 

Associação Brasileira de Antropologia 
Departamento de Antropologia/ICS/UnB 
ICC Centro B1-349-65 
Campus Universitário Darcy Ribeiro 
70.910-900 Brasília, DF 
Tel/Fax: (61) 3307-3754 

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

Logo do facebook  Acompanhe a ABA no Facebook 
Logo do Twwitter   Siga a ABA no Twitter 
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