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NOTÍCIAS DA ABA 

Virtual Brazilian Anthropology - Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
 
Vibrant, a revista da ABA, está prestes a ingressar no Scielo, o que seria muito importante para uma divulgação 
ainda maior da nossa produção em língua estrangeira. No entanto, precisamos aumentar o número de artigos 
inéditos nos próximos números para garantir o percentual exigido pelo Scielo. Reforçamos, assim, o convite @s 
associad@s para que submetam artigo inédito. Lembramos que o artigo pode abordar qualquer temática e pode 
ser submetido em português ou em língua estrangeira para vibrant.aba@gmail.com.   No caso de aprovação de 
artigo originalmente proposto em português, o mesmo deverá ser vertido para o espanhol, francês ou inglês, para 
publicação.  
 

ABA envia ofício à OEA sobre a questão de Belo Monte 

A ABA enviou ofício ao Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em que 

reafirma nota divulgada pela Comissão de Assuntos Indígenas (CAI) criticando a reação do governo brasileiro 

diante da manifestação da OEA acerca de Belo Monte. Entre outros argumentos, a nota afirma que “há uma 

grande distância entre ser informado e consentir, bem como não se pode confundir um procedimento de oitiva 

com uma simples comunicação aos indígenas sobre os resultados de um estudo de impacto ambiental conduzido 

anteriormente.(...) Na perspectiva de tais comunidades, não resta duvida de que elas não se sentem 

adequadamente informadas, muito menos ouvidas. (...) Considerando a barreira lingüística, a peculiaridade de 

sua organização política e a existência de fortes conflitos interétnicos, as audiência publicas não se configuram de 

modo algum em espaços que permitam a livre manifestação dos indígenas e que lhes propiciem os 

esclarecimentos específicos de que se ressentem”.  

Leia íntegra da nota no site da ABA. 

ABA participa de preparação da 2ª Conferência sobre Desenvolvimento Nacional 

No dia 25 de abril a ABA participou de reunião na sede do IPEA, em Brasília, com o presidente do órgão e 

representantes de várias associações da área de humanas. Na pauta, o envolvimento das ciências humanas na 

discussão sobre desenvolvimento nacional, em especial na preparação da segunda conferência nacional sobre 

desenvolvimento, realizada pelo IPEA. Representando a ABA, seu ex-presidente, Gustavo Lins Ribeiro, explanou o 

longo envolvimento da instituição com a questão do desenvolvimento, por exemplo, através da defesa dos povos 

indígenas e quilombolas, ou pela participação nos debates sobre a questão ambiental e reassentamentos 

forçados.  

Leia mais detalhes no site da ABA. 

Benefícios para associad@s em dia 

Voltamos a lembrar @s associad@s que a ABA oferece cada vez mais benefícios àquel@s que estão em dia com 

sua anuidade. Além da possibilidade de propor atividades na Reunião Brasileira de Antropologia e contar com 

descontos nas taxas de inscrição para a RAM e a REA, os associados que tenham pago a anuidade 2011 podem já 

ter bons descontos na compra de livros junto às seguintes editoras: Editora da UNICAMP,  Editora Record,  Editora 

Tempo Brasileiro, Vieira & Lent Casa Editorial, Editora Letras Livres, Editora 34, Editora da UnB, Editora da 

UNIFESP e Editora da Universidade Federal do Amazonas – EDUA. Para mais informações, acesse o site da ABA. 

Pague sua anuidade por meio de depósito identificado no Banco do Brasil, por cartão de crédito, ligando para a 

Secretaria da ABA: (61) 3307-3754, ou através de cheques. Para acessar as instruções das formas de pagamento 

clique aqui.  

 
 

mailto:vibrant.aba@gmail.com


Renovação parcial do Comitê de Assessoramento do CNPq  
 
A ABA indicou lista tríplice para renovação de uma vaga no Comitê de Assessoramento da área de Ciências 
Humanas e Sociais do CNPq. Foram indicados @s colegas: 1) Carmen Silvia Rial; 2) Carlos Caroso e 3) Simoni 
Lahud Guedes. Após consolidação de consulta aos pesquisadores nível 1 da área, o Conselho Deliberativo do 
CNPq deve indicar, até 30 de junho, quem passará à vaga atualmente ocupada por Bela Feldman-Bianco. 
Continuarão compondo o comitê de assessoramento os colegas Luiz Fernando Dias Duarte e Cornélia Eckert. 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 

Candidaturas de antropólog@s para a SBPC 

A SBPC realiza este ano eleição de nova Diretoria para o biênio 2011-2013, renovação de parte do Conselho para 

o quadriênio 2011-2015 e dos novos membros das Secretarias Regionais e Seccionais para o biênio 2011-2013. A 

antropologia se faz representar nesta eleição pelas candidaturas de Gustavo Lins Ribeiro (secretaria), Carlos 

Caroso (Conselho Científico – área B) e Bela Feldman-Bianco (Conselho Científico – área D). Também são 

candidatas à secretaria as colegas sociólogas Maria Lucia Maciel e Edna Castro. A eleição se dará entre 29 de abril 

e 1º de junho, por meio do site da SBPC (www.sbpcnet.org.br) e é aberta a todos os sócios ativos da instituição. 

Livro didático para ensino médio tem participação de antropólog@s 

O Ministério da Educação lançou, no final do ano passado, o volume “Sociologia”, da Coleção Explorando o 

Ensino. O livro, organizado pela Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) para uso em escolas do ensino médio, 

conta com diversos capítulos que abordam temas antropológicos, escritos por colegas de renome na área. Entre 

os temas, destacam-se: “Religião: sistema de crenças, feitiçaria e magia”, de Paula Montero, “Cultura e 

alteridade”, de Júlio Assis Simões e Emerson Giumbelli, “Família e Parentesco”, de Claudia Fonseca e Andrea 

Cardarello, e “Grupos étnicos e etnicidades”, de Antonio Carlos de Souza Lima e Sergio Ricardo Rodrigues 

Castilho, texto este que destaca a produção da ABA no campo. O livro está disponível para download no site da 

ABA.  

Acesse aqui 

Indígenas do Amazonas querem divulgar conhecimento dentro das universidades  
 
Grupo de estudantes indígenas cria Colegiado Indígena dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia Social e 
Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e de graduação em Pedagogia 
Intercultural da Universidade do Estado do Amazonas 
Leia mais 
 

WCAA disponibiliza lista de periódicos 

 

O Conselho Mundial de Associações Antropológicas (WCAA), do qual a ABA é parte, disponibiliza em seu site uma 

lista bastante completa de publicações mundiais na área. A lista pode ser acessada em 

http://www.wcaanet.org/publications/other_pub.php. Os colegas brasileiros que editam revistas que não 

aparecem na lista podem pedir sua inclusão enviando e-mail para o colega Gordon Mathews 

(cmgordon@cuhk.edu.hk). 

 

SBPC quer adiar votação do novo Código Florestal 

 

Cientistas pedem solução imediata apenas para o decreto sobre regularização de reservas legais. Deputado 

Marco Maia diz que, por enquanto, está mantida votação na próxima semana.  

Leia mais 

 

Capes e CNPq divulgam nota sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício  

Leia aqui 

http://www.sbpcnet.org.br/
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Secretaria-Geral da Presidência da República convida sociedade civil para o Comitê Gestor do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Xingu  
Leia mais 

Índios reivindicam demarcação de terras, melhora na educação e na saúde - Funai afirma que corte no 
orçamento atrapalhará trabalhos do órgão 
 
Para ver e ouvir a matéria jornalística com vários depoimentos segue o link: 
http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=230419.  
 
NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 
 
Artigo sobre o Xingu e Belo Monte -Cecília Campello do Amaral Mello 

Leia mais 

Palácio do Planalto sobre Belo Monte  
Leia mais 
 
Governo federal vai instalar representação na região de Belo Monte 
Leia mais  

Belo Monte e o último ritual indígena 
Leia mais 

EVENTOS 

Eventos no Brasil 

X Semana de Antropologia - “Imagem e imagens da Cidade”  
Data: 03 a 06 de maio de 2011 
Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Informações: http://www.cchla.ufrn.br/ppgas/ / semanadeantropologia2011@gmail.com 
 
II Encontro de Estudos Culturais  
Data: 26 e 27 de maio de 2011 
Local: São Luís/MA 
Informações: Programação 
 
Eventos no Exterior 

9 ª Conferência MASN 
Data: 02 a 06 de maio de 2011 
Local: Ludbreg, Croácia 
Informações: http://masncro.wordpress.com/ 
 
XXXIII Congresso Internacional de Americanística 
Data: 02 a 09 de maio de 2011 
Local: Perugia - Itália 
Informações: www.amerindiano.org / convegno@amerindiano.org 
 
Exposições 

Workshop Antropologia Visual 
Data: 05 de maio a 30 de junho 
Local: Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Informações: Cartaz 
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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 na UNICAMP 

A Universidade Estadual de Campinas torna pública a abertura de inscrições para o concurso público de provas e 

títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, na Área de Estudos Africanos, na disciplina História da 

África, do Departamento de História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 

Campinas. Inscrições até 15 de maio de 2011. Informações: Edital 

 

Cátedra "Sérgio Buarque de Holanda" de Ciências Sociais Brasileirasda Fundação Maison desSciences de 

l'Hommeestá aberta à apresentação de candidaturas 

Esta Cátedra, gerida pela Fondation Maison des Sciences de l'Homme, está aberta a receber especialistas 
brasileiros da área de ciências sociais para prática de ensino regular em francês em uma instituição de ensino 
superior na França. Aberta a todas as disciplinas das ciências sociais e humanas. As inscrições estão abertas para o 
ano acadêmico francês 2011-2012. Inscrições para o primeiro semestre (outubro 2011 a janeiro/fevereiro 2012) 
até 30 de maio de 2011. Inscrições para o segundo semestre (fevereiro a junho de 2012) até 19 de setembro de 
2011. Mais informações no site da ABA: Convite. 
 
PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar  

Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar é a revista semestral do Departamento e do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da UFSCar. Aceita artigos, entrevistas e resenhas da área das ciências sociais, com 

ênfase sociológica. Informações: revcontemporanea@gmail.com.  

 

Revistas – novos números 
 
Revista Coletiva – número 03. A Coletiva homenageia os Povos Indígenas do Brasil, em especial sobre os Índios do 

Nordeste, numa parceria com o Núcleo de Estudos Indígenas da Fundação Joaquim Nabuco (Nein/Fundaj) - 

http://www.coletiva.org/site/index.php?option= com _k2&view= item&layout =item &id=40&Itemid=72.   

Associação Brasileira de Antropologia 
Departamento de Antropologia/ICS/UnB 
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Campus Universitário Darcy Ribeiro 
70.910-900 Brasília, DF 
Tel/Fax: (61) 3307-3754 
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Caixa Postal 04491 
70.904-970 
Brasília, DF 

Logo do facebookAcompanhe a ABA no Facebook 
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