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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 
 
Este é o ÚLTIMO MÊS para inscrições de GTs e Mesas Redondas para a 28ª RBA. As propostas devem ser enviadas até 
1º de setembro, exclusivamente pelo site (http://www.28rba.abant.org.br/). 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.  
 
ABA participa da organização da II Conferência de Desenvolvimento (CODE) promovida pelo IPEA Propostas de 
trabalhos devem ser enviadas ao IPEA até 18/09/2011   
 
Professores, pesquisadores e estudantes têm até o dia 18 de setembro para enviar propostas de trabalhos para a II 
Conferência do Desenvolvimento (Code), que será realizada em Brasília (DF), entre os dias 23 e 25 de novembro e conta 
com a participação da ABA. Os trabalhos devem ter relação com uma das 11 áreas temáticas, definidas pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com as associações brasileiras de pós-graduação da área de 
humanidades (ABA, ABEPSS, ANPEC, ANPED, ANPOCS, ANPUH, Anpur, Compedi, Intercom, SBS e ABPC).   
Mais informações no site da ABA e no portal do evento: Acesse o hotsite da Chamada de Trabalhos para a II Conferência 
do Desenvolvimento 
 
ABA participa do XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais (CONLAB) 
 
A ABA participará de uma mesa-redonda no XI CONLAB, que se realiza em Salvador, de 7 a 10 de agosto. A mesa (MC-
12) discutirá o tema das associações científicas nos países lusófonos e contará com a presença de Bela Feldman- Bianco, 
pela ABA, assim como de colegas de Portugal, Moçambique e Angola, além do Conselho para o Desenvolvimento da 
Pesquisa Social na África. Veja a programação completa no site do evento (http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br)  
 
Atividades da ABA na III REA/ XII ABANNE 
 
A ABA terá um conjunto de atividades na III Reunião Equatorial de Antropologia (REA) e XII Encontro dos Antropólogos 
do Norte e Nordeste (ABANNE), em Roraima, nos próximos dias 14 a 17 de agosto. Veja aqui a lista de atividades. 
 
Virtual Brazilian Anthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
Nova foto da capa 
Está aberta, até 30 de dezembro, a chamada para o dossiê sobre Antropologia e Imagem - edição 9.2. Os autores devem 
submeter os seus trabalhos aos editores deste número, Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert 
(chicaeckert@gmail.com) com cópia para os editores da Vibrant, Peter Fry e Carmen Rial (vibrant.aba@gmail.com). 
Lembramos ainda que a VIBRANT recebe, até 30 de setembro, 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/).  
 
 
Notas de falecimento 
 
George Condominas 
É com pesar que comunicamos o falecimento de Georges Condominas (17/07/2011), o etnólogo francês especialista em 
etnias do sudeste asiático. Para Condominas a etnologia significava um engajamento em tempo integral, o que 
justificava seu envolvimento no anticolonialismo e sua participação no manifesto dos 121 (Declaração sobre o direito à 
insubmissão na guerra da Argélia, assinada por universitários e artistas e publicada em 6 de setembro de 1960). A 
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denúncia do etnocídio dos Mnong gar, a promoção do desenvolvimento respeitoso das culturas tradicionais e a luta 
pelo reconhecimento de um patrimônio mundial imaterial. Condominas foi várias vezes Visiting Professor nas 
universidades Columbia e Yale entre 1963 e 1969, fellow do Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences de 
Palo Alto em 1971. No Japão e na Austrália é também considerado como uma autoridade em etnologia. A midiateca do 
Museu do Quai Branly adquiriu um importante conjunto dos seus arquivos, livros e fotografias, colocando-os à 
disposição dos pesquisadores e estudiosos. 
 
João Valentin Wawzyniak  
Comunicamos com pesar o falecimento de João Valentin Wawzyniak (01/08/2011). Valentin, associado da ABA e 
Professor de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da UEL, vinha lutando contra um câncer e faleceu na 
noite do dia 1º de agosto. O velório será realizado dia 02 de agosto na ACESF-Londrina/PR. 

OUTRAS NOTÍCIAS 

InEAC lança 10 novos livros no CONLAB 

 

Pesquisadores associados ao INCT- InEAC – Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de 
Conflitos terão suas publicações lançadas no XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais, que ocorre em 
Salvador, de 7 a 10 de agosto de 2011. Mais informações no site do Instituto: http://www.proppi.uff.br/ineac/ineac-
lanca-livros-na-xi-conlab.  
 
Notícias sobre as populações tradicionais do Norte de Minas em movimento de autodemarcação de RDS. 

Acompanhe, nos links abaixo, notícias sobre a demarcação de Reservas de Desenvolvimento Sustentável em 
comunidades tradicionais do Norte de Minas: 
http://www.redeminas.tv/centro-de-midia/planeta-minas/comunidades-tradicionais-de-minas-1 
http://www.redeminas.tv/centro-de-midia/planeta-minas/comunidades-tradicionais-de-minas-2 
http://www.youtube.com/watch?v=4FlN1xQWfWY 
http://racismoambiental.net.br/2011/07/informe-dos-vazanteiros-e-quilombolas-da-retomada-de-minas-gerais/ 
 
Movimento pede afastamento do juiz da condução do processo que apura os assassinatos do casal extrativista de 
Nova Ipixuna 
 
Entidades e familiares do casal de extrativistas assassinado em maio, José Cláudio e Maria do Espírito Santo, fazem 
campanha pelo afastamento do juiz responsável pelo caso, da condução do processo. Leia mais 
 
NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 
 
Usina de Belo Monte faz suas primeiras vítimas 
 
Sem ter para onde ir, famílias dos baixões vivem primeiros desesperos causados pela Usina. 
Leia mais 
 
EVENTOS 

Eventos no Brasil 

XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais 
Data: 07 a 10 de agosto de 2011 
Local: Universidade Federal da Bahia 
Informações: www.conlab.ufba.br / conlab@ufba.br 

Palestras, mostra audiovisual de Antropologia e Seminário: Antropologia de Raposa, pensando com Roy Wagner 
Data: 08 a 11 de agosto de 2011 
Local: Universidade Federal de Santa Catarina 
Informações: Programação 
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Ciências na Vida: antropologia da ciência em perspectiva 
Data: 10 a 12 de agosto de 2011 
Local: Auditório do Instituto Latino Americano de Estudos Avançados (ILEA) – Campus do Vale, Prédio 43322 - Av. Bento 
Gonçalves, 9500 – Porto Alegre/RS 
Informações: Cartaz / Programação 

Início das atividades do curso de graduação em Antropologia na UFF 
Data: 15 de agosto de 2011, às 16h 
Local: UFF - Auditório do segundo andar do Bloco O, no campus do Gragoatá, em Niterói RJ 
Informações: gap@vm.uff.br / 21 2629-2864 

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/ 

OPORTUNIDADES 

Pós-graduação 

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 e Doutorado na PUC-Rio 
A PUC-Rio abre inscrições para os Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais com início no primeiro semestre 
de 2012. Inscrições até 19 de setembro de 2011. Informações: www.soc.puc-rio.br. 
 

Concursos e seleções 

 

Vaga de Assistente Editorial - Editora do Current Sociology 
A editora do Current Sociology, Dra. Eloísa Martín, convida estudantes de pós-graduação de Ciências Sociais e áreas 
afins para aplicações para duas vagas de Assistente Editorial. Candidatos(as) em conclusão de Licenciatura/Bacharelado 
ou recém-doutores em Ciências Sociais ou áreas afins também serão bem-vindos. As atividades serão desenvolvidas na 
cidade do Rio de Janeiro. Inscrições até 19 de agosto de 2011. Informações: Chamado. 
 
Processo Seletivo 2012 FUNAI/ UFMG para cursos de Graduação 
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) informa que, estarão abertas, 
exclusivamente pela Internet, as inscrições ao Processo Seletivo 2012 FUNAI/ UFMG, para ingresso nos cursos de 
Graduação em 2012. Inscrições: 01 a 19 de agosto de 2011. Informações: Edital. 
 
PUBLICAÇÕES 

Artigos 

FAULHABER, Priscila. Ticuna knowledge, Worecü stars and sky movements. “Oxford IX” International Symposium on 

Archaeoastronomy. Proceedings IAU Symposium No. 278. Clive L. N. Ruggles, ed., 2011. 

Chamada para Artigos  

mailto:gap@vm.uff.br
http://petsociaisbh.wordpress.com/
http://www.abant.org.br/file?id=287
http://www.abant.org.br/file?id=286
http://www.unb.br/ics/dan
http://www.unb.br/posgraduacao/stricto_sensu/editais.php
http://www.soc.puc-rio.br/
http://www.abant.org.br/file?id=271


Revista Antropolítica 
A Antropolítica – Revista Contemporânea de Antropologia é uma revista científica com periodicidade semestral, que a 
partir da edição nº 30 (2º semestre de 2011) passa a circular de forma exclusivamente eletrônica. Cada número é 
composto por um Dossiê temático organizado por um docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 
Universidade Federal Fluminense - UFF ou por um pesquisador convidado, uma seção de artigos e uma terceira 
composta por resenhas. A Revista recebe submissões inéditas, em regime de fluxo contínuo, preferencialmente em 
português, ou ainda em espanhol, francês e inglês. Poderão ser aceitas também traduções para o português de artigos 
já publicados em outros idiomas. As submissões devem ser enviadas para antropoliticauff@gmail.com. Informações: 
http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica. 
 
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 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 eletrônica Ñanduty 
Em seu primeiro número, a revista trará o dossiê “Terras Indígenas”, organizado por Jorge Eremites de Oliveira e Levi 
Marques Pereira. Trata-se de um tema atual para o qual profissionais ligados à Antropologia, Arqueologia, História, 
Direito e campos afins têm se dedicado nos últimos anos, sobretudo em estados brasileiros com marcante presença 
indígena. Situação semelhante também ocorre em outros países latinoamericanos, 
onde movimentos indígenas cada vez se opõem ao colonialismo e buscam sua autonomia e o reconhecimento de seus 
direitos frente ao Estado e às sociedades nacionais. Neste sentido, o objetivo do dossiê é trazer ao público um conjunto 
de artigos que possam contribuir para a compreensão do tema e a socialização de novos saberes sobre o assunto. As 
contribuições devem ser enviadas para nanduty.ppgant@gmail.com até o dia 30 de agosto de 2011. Informações: 
Chamada.  

Revista Mediações 
A Comissão Editorial de Mediações, revista de Ciências Sociais, da Universidade Estadual de Londrina, receberá artigos 
para o Vol. 16, N.2, 2011. Este número trará o dossiê temático: Ecos do 11/09 - Dez anos depois. As contribuições serão 
aceitas, em português e espanhol, até 15 de setembro de 2011. Informações: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes. 

Revistas – Novos números 

RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, volume 10, número 29, de agosto de 2011 - 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/. 

Lançamentos – Livros 2011 

 

CEFAI, Daniel; MELLO, Marco Antônio da Silva; MOTA, Fábio Reis e VEIGA, Felipe Berocan (Orgs.), (2011), Arenas 
Públicas por uma etnografia da vida associativa. Rio de Janeiro: EdUFF. 
 

LIMA, Roberto Kant (2011), A Antropologia da Academia: quando os índios somos nós. Rio de Janeiro: EdUFF. 
 

LIMA, Roberto Kant; EILBAUM, Lúcia e PIRES, Lenin, (2011), Burocracias, Direitos e Conflitos: pesquisas comparadas em 
Antropologia do direito. Rio de Janeiro: Editora Garamond.  
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LOBÃO, Ronaldo (2011), Cosmologias Políticas do Neocolonialismo: como uma política pública pode se transformar em 
uma política do ressentimento. Rio de Janeiro: EdUFF. 2011. 
 
MELLO, Kátia Sento Sé (2011), Cidade e conflito: guardas municipais e camelôs. Rio de Janeiro: EdUFF.  
 
MIRANDA, Ana Paula Mendes e MOTA, Fábio Reis (orgs.) (2011), Práticas punitivas, Sistemas prisionais e Justiça. Rio de 
Janeiro: EdUFF.  
 
PIRES, Lenin (2011), Esculhamba, mas não esculacha: uma etnografia dos usos dos trens urbanos no Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: EdUFF. 
 
SILVA, Edilson Marcio Almeida (2011), Notícias da violência urbana: um estudo antropológico. Rio de Janeiro: EdUFF. 
 
SIMÕES, Soraya Silveira (2011), Vila Mimosa: etnografia da cidade cenográfica da prostituição carioca. Rio de Janeiro: 
EdUFF. 
 
SIMÕES, Soraya Silveira (2011), Histoire et ethnographie d'une cité de Rio : La Cruzada São Sebastião. Rio de Janeiro: 
Editora Karthala. 
 
 
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 Twwitte 


