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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 
 
Estão abertas até 1º de setembro as inscrições de GTs e Mesas Redondas para a 28ª RBA. Lembramos que somente 
associados efetivos ou correspondentes em dia com sua anuidade poderão submeter propostas. Verifique se está em 
dia junto à secretaria da ABA através do e-mail aba@abant.org.br ou pelo telefone 55 61 3307-3754.  

Secretaria de Direitos Humanos e IBAMA respondem à carta de entidades científicas sobre Belo Monte 

O CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), órgão ligado à SDH/Presidência da República, e o 
IBAMA encaminharam à ABA respostas à carta enviada em maio, assinada pela ABA e mais 19 entidades científicas, em 
que se pedia a suspensão do processo da Hidrelétrica de Belo Monte. Leia aqui a resposta do CDDPH. Leia aqui a 
resposta do IBAMA.  Acompanhe o histórico das correspondências no site da ABA.  

Moção de apoio a políticas públicas de combate à homofobia no ambiente escolar e universitário no Brasil - Grupo de 

Trabalho “Gênero e Sexualidade” da ABA 

O Grupo de Trabalho “Gênero e Sexualidade”, da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), assinou uma moção de 
apoio a políticas públicas de combate à homofobia no ambiente escolar e universitário no Brasil. O documento, que 
conta até o momento com outros 47 signatários - núcleos, grupos e laboratórios de pesquisa de várias partes do país -  
já foi aprovado em três eventos científicos no mês de julho (Incluindo RAM e SBPC) e permanece aberta à adesão de 
novos signatários em outros eventos neste ano. 
O principal objetivo da iniciativa é salientar o apoio da academia à promoção de políticas públicas com vistas à 
superação do preconceito, da discriminação e da violência que atingem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
no Brasil. Considera-se imprescindível, especialmente, que o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e da 
Secretaria de Direitos Humanos, apóie a produção e divulgação de material didático e paradidático voltado ao combate 
à homofobia no ambiente escolar e universitário, nos moldes do que vinha sendo feito por meio do projeto “Escola sem 
Homofobia”.  
A moção, bem como a listagem de eventos que a venham a aprovar, está disponível em www.sertao.ufg.br. 
 
ABA acompanha a atuação de antropólog@s no SUAS 
 
A ABA esteve presente, no último dia 13 de julho, no ato solene em comemoração a sanção presidencial da Lei nº 
12.435/2011 - que institui o Sistema Único da Assistência Social, em Brasília. Na ocasião também ocorreu a cerimônia de 
posse da presidência do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) para o período de 2011/2012. A ABA esteve 
representada pela colega Lia Zanota Machado, que destacou como um grande ganho conseguir-se afinal a sanção do 
Sistema Único de Assistência Social, que passa, segundo a Ministra do Desenvolvimento Social, a ser "gêmeo" do 
Sistema Único de Saúde. Já a Presidente Dilma reforçou a magnitude da criação e implementação de um sistema público 
de serviços para o combate a pobreza e as vulnerabilidades sociais. Desde o ano passado a ABA vem acompanhando a 
regulamentação do sistema. Agora, oficialmente, @s antropólog@s constam da lista de profissões que compõem o 
SUAS. 
 
ABA apresenta coleção do Prêmio Pierre Verger em Congresso na França  
 
A Coleção de vídeos e fotografias Etnográficas Pierre Verger/ABA, foi apresentada no Congresso da Associação Francesa 
de Sociologia, no dia 6 de julho, em Grenoble, por Claudia Turra e Clarice Peixoto. 
 
Participação da ABA em eventos científicos 
 
Na primeira quinzena de julho a ABA teve presença destacada em 3 eventos científicos. No Brasil, organizou uma série 
de atividades dentro da Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM), em Curitiba, e da Reunião Anual da SBPC, em 
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Goiânia. Confira aqui e aqui as atividades da ABA nos dois eventos. Além disso, a ABA organizou um painel com 
antropólog@s brasileir@s para o congresso da International Union of Anthropological and  Ethnological Sciences 
(IUAES), em Perth, Austrália. O painel, intitulado “Challenges in Brazilian Anthropology: A Global Overview” pode ser 
acessado pelo site: http://www.anthropologywa.org/iuaes_aas_asaanz_conference2011/0060.html.  
 
Comitê de Assessoramento de Ciências Sociais do CNPq 

Carlos Caroso, presidente da ABA durante o biênio 2008-2010, foi nomeado para o Comitê de Assessoramento de 
Ciências Sociais do CNPq, para o período entre setembro de 2011 a julho de 2014. A ABA parabeniza o colega. 
 
Nota de falecimento 
 
Informamos com pesar o falecimento do nosso colega antropólogo André Martini, formado em Ciências Sociais e 
Mestre em Antropologia Social pela Unicamp (2008) sob a orientação de Nádia Farage com a dissertação Filhos do 
Homem: a introdução da piscicultura entre populações indígenas no povoado de Iauaretê, rio Uaupés.  André integrava 
a equipe do Programa Rio Negro do Instituto Socioambiental (ISA) e trabalhava com os pesquisadores indígenas em 
Iauaretê. Desenvolvia interessante trabalho de pesquisa colaborativa com os índios do Uaupés. Ele faleceu no dia 18 de 
julho aos 31 anos de um AVC fulminante, quando se preparava para voltar de São Gabriel da Cachoeira, AM, de mais um 
período de campo.  O sepultamento foi marcado para o dia 21/07 às 15.00 hrs no Cemitério Municipal de Mogi Mirim. 
Maiores informações podem ser obtidas junto ao ISA. 
 
Virtual BrazilianAnthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
Nova foto da capa 
A VIBRANT recebe até 30 de setembro de 2011 contribuições na forma de artigos, resenhas e material audiovisual para 
composição dos seguintes dossiês: "Antropologia, cooperação e desenvolvimento" e "Antropologia Urbana", a serem 
publicados no número 9.1 (janeiro a junho de 2012). Mais informações na página da revista 
(http://www.vibrant.org.br/).  

OUTRAS NOTÍCIAS 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011 - Mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de riscos 
 
O Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável pela coordenação nacional da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT), após receber várias sugestões e ter feito consultas a instituições e entidades parceiras na 
organização deste evento, anuncia a data e o tema principal da SNCT em 2011. 
Leia mais 
 
Ipea divulga chamada para apoio a periódicos nacionais 
 
O Ipea lançou nesta sexta-feira, 1º de julho, seleção pública de propostas para publicação de periódicos brasileiros em 
ciências humanas. O objetivo da iniciativa é incentivar a publicação de periódicos científicos brasileiros de forma a 
fortalecê-los para que atinjam nível de excelência nacional e/ou internacional. 
As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto e encaminhadas ao Ipea apenas via internet até as 18h de 
31 de agosto de 2011. Por meio da Chamada Pública nº 001/2011 do Subprograma de Apoio a Projetos Especiais do Ipea 
(PROESP), é possível saber todos os detalhes da seleção. 
 
1º Lugar do Festival Nacional de Cinema - Paulínia/SP 

O documentário À margem do Xingu: Vozes não consideradas, ganhou o primeiro lugar na categoria documentário no 
voto do Júri popular do festival nacional de cinema, na cidade de Paulínia/SP. 
Leia mais 
 
NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 
 
Ações contra irregularidades em Belo Monte aguardam definição sobre quem vai julgá-las  
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Vaivém dos processos pode impossibilitar tomada de decisões no tempo necessário, diz MPF.  
Leia mais 
 
Belo Monte esquenta debate em Goiânia - Jornal da Ciência (18/07/2011) 
 
Tema de diversas mesas na Reunião Anual da SBPC, em Goiânia, A usina de Belo Monte levantou debates entre 
especialistas. Na mesa "Ciência em Ebulição: Belo Monte, Complexo Madeira e Tocantins", o antropólogo Alfredo 
Wagner Berno de Almeida,  disse temer os impactos de potenciais custos a serem gerados pela distribuição da energia 
de Belo Monte. Leia aqui matéria publicada sobre o assunto no Jornal da Ciência,. 
 
Logística de guerra para montar Belo Monte no Pará - Jornal da Ciência (18//07/2011) 
 
Infraestrutura precária exige plano detalhado para não atrasar obra. 
Leia mais 
 
EVENTOS 

Eventos no Brasil 

Mostra Audiovisual “Homossexualidades, Feminismos, Raça e Violências: a obra de Vagner de Almeida” 
Data: 02 e 03 de agosto de 2011 
Local: Casa das Máquinas, Lagoa da Conceição. Florianópolis, Santa Catarina 
Informações: http://mostravagnerdealmeida.wordpress.com/ 

Palestras, mostra audiovisual de Antropologia e Seminário: Antropologia de Raposa, pensando com Roy Wagner 
Data: 08 a 11 de agosto de 2011 
Local: UFSC 
Informações: Programação 

III Reunião Equatorial de Antropologia (REA) - XII Encontro dos Antropólogos do Norte e Nordeste (ABANNE) 
Data: 14 a 17 de agosto de 2011 
Local: Boa Vista/RR 
Informações: www.ufrr.br/rea2011 

I Colóquio Franco-Brasileiro 'No Espelho do Mar - Abordagens Antropológicas do Litoral' (CIRS-PPGAS UFRN; LAIOS 
CNRS) 
Data: 1 e 2 de setembro de 2011 
Local: Campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Informações: http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgas / 84 3342-2242 

Encontro: “Ayahuasca e o tratamento da dependência” 
Data: 12 a 14 de setembro de 2011 
Local: Anfiteatro da Geografia, na FFLCH, USP, São Paulo/SP 
Informações: http://www.neip.info/index.php/content/view/2901.html  
 
Encontro Internacional de Antropologia e Performance (EIAP) 
Data: 25 de setembro a 01 de outubro de 2011 
Local: USP 
Informações: http://eiap2011.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 
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II Simpósio de Ciências Sociais da UFG 
Data: 16 a18 de novembro de 2011 
Local: Faculdade de Ciências Sociais/UFG 
Informações: http://eventos.ufg.br/SIEC-simposio-fcs.  

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

III Simpósio nacional discurso, identidade e sociedade 
Data: 14 a16 de fevereiro de 2012 
Local: Instituto de Estudos da Linguagem- IEL, Unicamp, São Paulo 
Informações: www.iel.unicamp.br/sidis 

Eventos no Exterior 

12th EASA Bienniel Conference 
Data: 10 a 13 de julho de 2012 
Local: Paris – Nanterre 
Informações: Divulgação / Chamada  
 
PRÊMIOS 

I Prêmio de Fotografia - Ciência & Arte 
O Prêmio pretende fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) para 
criar um banco de imagens e o anuário brasileiro da fotografia. Os objetivos do Prêmio são: oferecer um produto inédito 
para popularizar e divulgar a Ciência no Brasil; fazer um panorama da ciência brasileira por meio das imagens; associar 
aspectos estéticos à ciência para incentivar novos pesquisadores; prover imagens para agências; promover a divulgação 
de trabalhos científicos com a exposição de imagens feitas pelos próprios pesquisadores; e montar uma base sólida de 
imagens cientificas no país a partir dos 60 anos do CNPq. Inscrições até o dia 12 de agosto de 2011. Informações: 
http://www.premiofotografia.cnpq.br/.  
 

OPORTUNIDADES 

Pós-graduação 

Programa de Estudantes-Convênio de Pós-graduação - PEC-PG 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), por intermédio do Departamento Cultural 
(DC), tornam públicas as inscrições para a seleção do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-graduação (PEC-
PG). Inscrições até 29 de julho de 2011. Informações: http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-
noticias/4557-lancado-novo-edital-do-pec-pg.   
 

Seleção para Mestrado e Doutorado na UERJ 
O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) abre inscrições 
para a seleção dos candidatos ao Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Curso de Mestrado e Doutorado, 
para turmas com início em 2012/1º semestre. Inscrições: 01 de julho a 12 de agosto de 2011 (mestrado) e 04 de julho a 
12 de agosto de 2011 (Doutorado). Informações: Edital Mestrado / Edital Doutorado. 
 
Seleção para Mestrado e Doutorado na UnB 
O Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília informa que estarão abertas as 
inscrições para o Exame de Seleção de Candidatos Residentes no Brasil para o Mestrado e Doutorado. Inscrições: 25 de 
julho a 24 de agosto de 2011 para o Mestrado e 25 de julho a 26 de agosto de 2011 para o Doutorado. Informações: 
www.unb.br/ics/dan / www.unb.br/posgraduacao/stricto_sensu/editais.php / (61) 3107-7293/7294. 
Seleção para Mestrado na UFRN 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAS-UFRN) divulga a abertura de inscrições para a seleção na pós-
graduação em Antropologia Social (mestrado) para 15 vagas.Inscrições:  12 de setembro a 14 de outubro de 2011. 
Informações: http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf.  
 
Concursos e seleções 

 

UNILA abre processo seletivo para contratação de professores visitantes  
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) divulga inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 
para professores visitantes. Inscrições até 22 de julho de 2011. Informações: Edital / 45 3576- 7337 / 45 3576-7320 / 
segepe@unila.edu.br.  
 
Contratação de consultor especialista na temática de gênero - SAGI/MDS  
A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(SAGI/MDS)divulga Edital 79/2011/PNUD para contratação de consultor especialista na temática de gênero para o 
desenvolvimento de estudos e análises. Inscrições até 24 de julho de 2011. Informações: Edital. 
 
Concurso Público 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, nível MS-3, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de 
Etnologia, na(s) disciplina(s): HZ-766 Introdução à Etnologia, do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas - IFCH da Universidade Estadual de Campinas. Inscrições: 01 de julho a 01 de agosto de 2011. 
Informações: Edital. 
 

Estágio pós-doutoral junto ao Grupo de Economia Humana – Universidade de Pretória 
A Universidade de Pretória (África do Sul) convida interessados em apresentar proposta de estágio pós-doutoral em um 
programa de pesquisa interdisciplinar em “Economia Humana”, junto à Faculdade de Humanidades. O programa, que 
entrará em seu segundo ano em 2012, é aberto a pesquisadores das áreas de antropologia econômica, sociologia 
econômica, história econômica, geografia econômica, economia política e estudos do desenvolvimento. O estágio tem 
duração de um ano renovável e prevê o pagamento de bolsa no valor de 175 mil Rands anuais (aprox. R$ 40.000,00). 
Interessados devem submeter proposta até 12 de setembro de 2011. Informações:  
http://www.up.ac.za/humaneconomy. 
 
Musée du quai Branly oferece programa de bolsas 
O Musée du quai Branly, em Paris, lançou um programa de bolsas de estudo para documentação de suas coleções. As 
bolsas visam o financiamento de pesquisas de campo ou trabalhos de documentação sobre as coleções do Museu 
dedicadas às artes da África, Ásia, Oceania e Américas. A s bolsas são oferecidas para o período 2011-2012 e os pedidos, 
documentados, devem ser enviados até 15 de setembro. Informações:  http://irhis.hypotheses.org/2516.  
 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Tellus 

A Revista TELLUS, uma publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas da UCDB, está recebendo 
materiais para as seções artigos, documentos, escritos indígenas e iconografia, para o número 21, a ser publicado no 
segundo semestre de 2011. Contribuições devem ser enviadas para neppi@ucdb.br até o final do mês de julho de 2011. 
Informações: http://www.neppi.org/projetos/tellus.php. 
 

Revista Vivência 
A Vivência – Revista de Antropologia, vinculada ao Departamento de Antropologia e ao Programa de Pós-Graduação em  
Antropologia Social da UFRN, está recebendo contribuições para seu trigésimo nono número. São bem-vindos artigos 
inéditos, resenhas, propostas de tradução, relatos de experiências, e entrevistas pertinentes à antropologia. As 
contribuições devem ser enviadas até o dia 16 de agosto de 2011 para vivenciareant@yahoo.com.br.  
 
Revista Anos 90 (PPGH-UFRGS) 
O nº 34 da Revista Anos 90 (PPGH-UFRGS) que trará o "Dossiê: História Indígena na América" aceita contribuições até o 
dia 30 de outubro de 2011 através do sistema SEER da Revista. Informações: http://seer.ufrgs.br/anos90. 
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Revista Maguare ritos y juegos 
A Revista Maguaré, publicação da Universidade Nacional da Colômbia, abre convocatória para o primeiro volume de 
2012. Recebem-se artigos que tematizem o universo do rito e do jogo, em sentido amplo. Privilegiam-se trabalhos 
decorrentes de pesquisa de campo em qualquer ramo da antropologia e das ciências sociais. Mais informações: 
www.maguare.unal.edu.co.  
 

Revista Campos 
A Revista Campos, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Paraná, está 
recebendo contribuições para sua edição nº 11/2. A revista publica artigos inéditos, ensaios bibliográficos e resenhas na 
área de Antropologia e áreas afins, em português, inglês, francês ou espanhol (para publicação na língua original). As 
normas para o envio de colaborações podem ser consultadas em 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos/about/submissions#authorGuidelines. Os textos podem ser 
encaminhados para o endereço campos@ufpr.br ou por meio do Sistema Eletrônico de Revistas da UFPR 
(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos). 
 
Cadernos do Leme 
Cadernos do LEME, uma publicação em Etnicidade, Etnodesenvolvimento, Educação Intercultural, História e 
Movimentos Etnoraciais e assuntos correlacionados, convida para submissão de artigos, artigos estudantis e relatórios 
técnicos para o número 3(2) a sair em dezembro de 2011. A submissão de artigos é feita eletronicamente e é necessário 
se cadastrar para realizar a submissão conforme as normas disponibilizadas em 
www.leme.ufcg.edu.br/cadernosdoleme. 
 
Revistas – Novos números 

 

Revista Iluminuras - volume 12, nº 27 (2011): Antropologia com redes sociais: a consolidação de um método nos 
estudos etnográficos. Publicação Eletrônica do Banco de Imagens e Efeitos Visuais - NUPECS/LAS/PPGAS/IFCH e 
ILEA/UFRGS. http://seer.ufrgs.br/iluminuras/index. 
 
Revista Espaço Ameríndio – volume 5, nº 01, 2011. Publicação eletrônica do Núcleo de Antropologia das Sociedades 

Indígenas e Tradicionais (NIT), PPGAS-UFRGS. www.espacoamerindio.ufrgs.br. 

Lançamentos – Livros 2011 

NEVES, Zanoni. Navegantes da integração - os remeiros do rio São Francisco. Belo Horizonte: Ed. UFMG, Coleção 
Humanitas. 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 (LINK PARA O NOVO ENDEREÇO) 
Logo do TwwitterSiga a ABA no Twitter 
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