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SAUDAÇÃO DA PRESIDENTE 

Nesse início de gestão, quero saudar a todos os nossos associados, em nome da diretoria que estará à frente da 
ABA no biênio 2011-2012. Quero ainda saudar o Conselho Diretor e dar as boas-vindas aos novos membros do Conselho 
Científico, nomeadamente Antonio Motta (UFPE), Cláudia Fonseca (UFRGS), Carla Costa Teixeira (UnB), José Guilherme 
Magnani (USP), Laura Moutinho (USP), Omar Ribeiro Thomaz (UNICAMP), Rafael Bastos (UFSC) e Roberto Kant (UFF). 

Gostaria também de aproveitar a oportunidade para convocar todos vocês a participarem e contribuírem 
ativamente para o nosso programa de gestão, que tem como tema central os desafios antropológicos que enfrentamos 
no Brasil, face às aceleradas mudanças sociais no quadro da globalização contemporânea.  Ao repercutirem e afetarem 
a vida cotidiana de populações por nós estudadas e acarretarem transformações e reconfigurações da antropologia, 
esses processos sociais trazem em seu bojo novos dilemas, desafios e perspectivas para o ensino, a pesquisa e a atuação 
de antropólogas e antropólogos, em seus diversos campos de especialização. Julgamos que compete à ABA, enquanto 
associação científica, estimular reflexões críticas e propositivas sobre o impacto dessas transformações e 
reconfigurações em curso tanto no que se refere à nossa “imaginação antropológica”, como em termos de ação política. 
Contamos, portanto, com a colaboração de todos, inclusive dos nossos programas de pós-graduação em Antropologia 
para confrontarmos esses desafios antropológicos!  

Para fazer face a alguns desses importantes desafios, criamos o GT Povos Tradicionais, Meio Ambiente e 
Grandes Projetos, que já está bastante ativo, sob a coordenação da nossa diretora Andréa Zhouri (UFMG) e estamos em 
fase de constituição do GT Gênero e Sexualidade. A fim de começar a expandir nossos serviços e benefícios à 
comunidade científica, estamos formando uma comissão editorial, a ser coordenada por Antônio Motta (UFPE). 
Ademais, com o propósito de investir na internacionalização da antropologia que se faz no Brasil e em nossos diálogos 
transnacionais, vamos estar presentes no próximo Congresso da IUAES, a ser realizado na Austrália em julho de 2011, 
com um painel intitulado Challenges in Brazilian Anthropology: A Global Overview,  dividido em três sessões, que 
contará com antropólogos da Austrália como debatedores. Ainda com este objetivo, estaremos presentes com mesas-
redondas, simpósios especiais, fóruns e conferências tanto na RAM (a ser realizada entre 10 a 13 de julho de 2011 em 
Curitiba, PA) quanto na III REA/ XII Encontro ABANNE (de 14 a 17 de agosto de 2011 em Boa Vista, Roraima). 
Divulgaremos nossa programação para esses eventos em breve.       

 Marina Cardoso, nossa secretária geral, editará o boletim da ABA, com a colaboração de Daniel Simião (nosso 
secretário-adjunto) e de Carine Lemos (nossa secretária administrativa). Para ampliar nossa comunicação com nossos 
associados, a ABA está estreando no facebook e no twitter, graças ao trabalho voluntário de nosso associado, Felipe 
Bruno Martins Fernandes (UFSC), a quem muito agradecemos pela colaboração. 

 

 
Bela Feldman-Bianco 
Presidente 
 
NOTÍCIAS DA ABA 

Car@s colegas associad@s, 

Este é o primeiro Boletim editado pela secretaria da nova diretoria da ABA, eleita para o biênio 2011-12, que tomou 
posse no dia 11 de Janeiro, durante cerimônia realizada nas dependências da UnB. Veja aqui notícias, fotos e 
informações sobre a cerimônia de posse e sobre os membros da nova diretoria. Leia aqui o discurso integral de posse da 
presidente Bela Feldman-Bianco. 

Como secretária geral, gostaria de já comunicar que daremos início a uma série de reformulações na secretaria da 
Associação. Pretendemos, por meio de alterações no site da ABA, encontrar os melhores meios de comunicação e 
prestação de serviços entre a diretoria e os associados. Procuraremos, também, sempre manter formas de divulgação 
do trabalho em curso, assim como informar aos associados sobre as principais questões de ordem acadêmica e político-
institucional que demandam a nossa atenção e requerem a nossa ativa participação. Os Boletins da ABA são um dos 
instrumentos principais para essa comunicação. Ao assumir a responsabilidade pela sua edição, espero poder contar 
com a colaboração de todos para a divulgação de notícias de interesse acadêmico-profissional e político-institucional da 
Associação.  

http://abant21.mktnaweb.com/registra_clique.php?id=TH|teste|13600|109&url=http%3A%2F%2Fwww.abant.org.br%2Ffile%3Fid%3D115


Os Boletins serão inicialmente mensais, a não ser que haja necessidade de outras edições devido a algum comunicado 
especial da diretoria da ABA. Solicitamos que seja observado o prazo de até o dia 20 de cada mês para o envio das 
notícias referentes a eventos e publicações para divulgação. Manteremos, ao mesmo tempo, no site da Associação um 
canal permanente e atualizado de informações que deverá se transformar em um banco de dados referente a bolsas, 
prêmios, e demais oportunidades.   

Solicitamos que cada associado atualize suas informações cadastrais preenchendo, inclusive, o campo sobre a área de 
sua atuação profissional, para a formação de um banco de dados, essencial para referências acadêmico-profissionais, 
tais como indicações para elaborações de laudos periciais, representações institucionais, dentre outras. Os que não 
souberem seu nome de usuário e senha para acessar a área restrita do site e fazer tais atualizações, por favor, entrem 
em contato com a secretaria administrativa pelo e-mail aba@abant.org.br. Também convidamos todos a participarem 
das atividades da ABA contribuindo com matérias de divulgação para o site, o Boletim, o Facebook, e o Twitter. 

Informamos, ainda, que iniciaremos em breve nova campanha de adesão à Associação, que incluirá também a 
campanha para a renovação das anuidades, cujas condições, valores e prazos serão oportunamente divulgados. 

Aproveito também para divulgar já algumas das atividades desenvolvidas por membros da Diretoria recém empossada: 

No momento em que os jornais noticiam pressões para a concessão da licença de instalação para a barragem de Belo 
Monte, no Rio Xingu, a nova diretoria da ABA vem a público reiterar a sua posição a respeito deste polêmico projeto. 
Leia o texto "Nova gestão reitera alerta da CAI e Moção de Repúdio a Belo Monte", preparado pela nossa diretora, 
Andréa Zhouri, sobre o tema.  

O vice-presidente da ABA, Luiz Fernando Dias Duarte, participou do ato de mobilização promovido pela comunidade 

arquivista na Escola de Arquivologia da UNIRIO-RJ, no dia 05 de janeiro de 2011, em defesa da permanência do Arquivo 

Nacional na estrutura da Casa Civil da Presidência da República frente ao noticiário da sua transferência para o âmbito 

do Ministério da Justiça. Tanto o Manifesto então elaborado quanto o Abaixo Assinado em favor da permanência do 

Arquivo Nacional na Casa Civil da Presidência podem ser acessados na página correspondente no site da ABA.  

Leia mais. Clique aqui para acessar o abaixo-assinado relativo a este tema. 

 

Bela Feldman-Bianco, Marina Cardoso e Daniel Simião, respectivamente, presidente, secretária geral e secretário 

adjunto, participarão junto com o ex- presidente Carlos Caroso, ex-vice-presidente Lia Machado e Cintia Muller do 

“Encontro dos Trabalhadores da Assistência Social”, atendendo ao convite do Conselho Nacional de Assistência Social do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a ser realizada nos dias 30 e 31 de março de 2011, em 

Brasília-DF.  

Não poderíamos encerrar este boletim, sem uma menção especial à promoção de nossa associada e ex-presidente, 
Manuela Carneiro da Cunha, à Classe de Grã-Cruz, pela Ordem Nacional do Mérito Científico (ONMC), em Decreto 
publicado no Diário Oficial da União, em 28/12/2010. Instituída em 1993, a ONMC premia personalidades nacionais e 
estrangeiras que se distinguiram por relevantes contribuições à ciência e à tecnologia. Nossas congratulações à 
Manuela.  

Marina Cardoso 
Secretária Geral 

OUTRAS NOTÍCIAS 

Encontra-se disponível para consulta no site da ABA a apresentação realizada por Carlos Steil, coordenador da Área 
de Antropologia e Arqueologia na CAPES, no âmbito do Fórum dos Coordenadores sobre o “estado das artes” de 
nossa pós-graduação, em termos de números de programas e produção  
Leia mais  

Jornal da Ciência da SBPC noticia que Governo quer realocar comunidades em Alcântara (MA) para expandir 
lançamentos 
Leia mais  

EVENTOS  

mailto:aba@abant.org.br


Eventos no Brasil 

Congresso Luso Brasileiro de Direito do Patrimônio Cultural 

Data: 18 e 19 de março de 2011 

Local: Centro de Artes e Convenções da UFOP 

Informações: http://www.congressolusobrasileiro.ufop.br/  

IX Reunião de Antropologia do Mercosul: Culturas, Encuentros y Desigualdades 
Data: 10 a 13 de julho de 2011 
Local: UFPR – Curitiba/PR 
Informações: www.ram2011.org / ram@ram2011.org 

Lembramos que o prazo para inscrições de Mesas Redondas na IX RAM encerra-se no dia 24 de janeiro de 2011. 

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 / Edital de Convocação para Propostas / Projeto 

Lembramos que a comissão organizadora da III Reunião Equatorial de Antropologia (REA) informa que o prazo para 
apresentação de mesas-redondas, fóruns, GTs e mini-cursos foi prorrogado até 31 de janeiro de 2011. 

Eventos no Exterior 

Jubileu Congresso da Comissão sobre Pluralismo jurídico (1981-2011) 

Data: 08 a 10 de setembro de 2011 

Local: Universidade de Cape Town, África do Sul 

Informações: chamada de trabalhos 

PRÊMIOS 

Prêmios da ABA  

 

2º Prêmio ABA/GTZ Edição 2010/2011 - Povos Indígenas e Cenários Etnográficos na Amazônia 

Estão abertas até o dia 30 de abril de 2011 as inscrições para o II prêmio ABA/GTZ. A temática desta segunda edição do 

Prêmio é: “Povos Indígenas na Amazônia: Diálogos de Gestão Territorial”. 

Edital 

Ficha de inscrição 

Regras de formatação 

OPORTUNIDADES  

Informamos a todos os interessados em oportunidades de bolsas e prêmios internacionais que acessem o blog 
http://www.cambodiajobs.blogspot.com para maiores informações. Posteriormente, estaremos também criando uma 
base de dados sobre estas referências (nacionais e internacionais), a ser acessada na própria página da ABA.  

Pós Graduação 

Mestrado em Antropologia na UFPB 

Estão abertas as inscrições para a seleção da primeira turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Inscrições até 24 de janeiro de 2011. Informações: 

www.ppgaufpb.blogspot.com.  

http://www.congressolusobrasileiro.ufop.br/
http://www.ram2011.org/
mailto:ram@ram2011.org
http://www.ufrr.br/rea2011
http://www.abant.org.br/file?id=91
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/Eventos/PROJETO%20III%20REA.pdf
http://www.cambodiajobs.blogspot.com/
http://www.ppgaufpb.blogspot.com/


Mestrado em Antropologia na UFGD 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFGD abre inscrições para o processo seletivo para admissão no 

Curso de Mestrado em Antropologia. Inscrições: 03 a 31 de janeiro de 2011. Informações: 

http://www.ufgd.edu.br/fch/mestrado-antropologia. 

Mestrado em Ciências Sociais na Unifesp 

Estão abertas as inscrições para a seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal de São Paulo/Campus Guarulhos. Inscrições até 09 de fevereiro de 2011. Informações: 

http://www.humanas.unifesp.br/ciencias_sociais. 

Mestrado em Desenvolvimento Sustentável na UnB - Modalidade Sustentabilidade junto a Povos e Terras Indígenas 

UnB 

O Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS), Universidade de Brasília – UnB, lança edital de seleção para o 

Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável, na modalidade Sustentabilidade junto a Povos e Terras 

Indígenas. O curso é resultado de uma parceria entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB), Ministério da Cultura 

(MINC), Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e United States Agency for 

International Development (USAID), por meio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB). O objetivo é 

oferecer capacitação técnico-científica aos profissionais que atuam no campo indigenista e planejem implementar ações 

voltadas para a sustentabilidade cultural e ambiental de povos indígenas. Inscrições: 17 de janeiro a 11 de fevereiro de 

2011. Informações: http://www.unbcds.pro.br/pub/index.cfm?CODE=01&COD=1&X=1097.  

Concursos e Seleções 

Seleção de Professor para UFPA 

Divulgado o edital do Processo Seletivo Simplificado para preencher a vaga de Professor Substituto em Antropologia 

Cultural da UFPA, Campus de Marabá, Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia-Tocantins. Regime de Trabalho 40 

horas Semanais. Inscrições: 17 a 28 de janeiro de 2011. Informações: Edital / 94 2101-7106. 

Chamado para Cientistas Sociais (Antropólogos e Sociólogos) 

Pequena empresa de consultoria na área de desenvolvimento social começa a formar um “pool” de potenciais 

colaboradores para atuarem em projetos de desenvolvimento em todo o Brasil. Haverá uma seleção prévia dos 

candidatos e, a partir da demanda para projetos específicos, os profissionais serão chamados para atuarem por 

contrato. Inscrições até 05 de fevereiro de 2011. Informações: Chamado. 

Seleção de Auditor Externo – IMAFLORA 

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – organização não governamental sem fins lucrativos, sediada 

em Piracicaba (SP), está selecionando auditores externos. A missão do Imaflora é incentivar e promover mudanças nos 

setores florestais e agrícolas, visando à conservação e o uso responsável dos recursos naturais e a promoção de 

benefícios sociais. Área de atuação: Apoiar o Imaflora como auditor externo, especialista da área social, nas auditorias 

de certificações socioambientais das áreas Agrícola (Sistema RAS – www.sanstandars.org) e Florestal (Sistema FSC – 

www.fsc.org). Inscrições até 06 de fevereiro de 2011. Informações: Edital 

2º Edital de Pesquisa - A preservação do Patrimônio Cultural no Brasil 

O Departamento de Articulação e Fomento (DAF), por meio de sua Coordenação Geral de Documentação e  Pesquisa 

(Copedoc), tornou pública a seleção de projetos de pesquisa sobre a preservação do Patrimônio Cultural no Brasil. A 

seleção visa ao apoio e fomento de pesquisas nessa área do conhecimento por meio da concessão de bolsas a 

pesquisadores externos. O objetivo da seleção consiste em apoiar pessoas físicas a desenvolverem pesquisas sobre a 

ações e políticas de preservação do Patrimônio Cultural no Brasil. A seleção dos temas foi feita mediante consulta prévia 

a todas as unidades do IPHAN, procurando adequá-los à linha geral de pesquisa da Copedoc. Ao mesmo tempo, buscou-

se respeitar a diversidade regional do país, oferecendo-se duas vagas por cada região geográfica do território nacional. 

Inscrições até 28 de fevereiro de 2011. Informações: www.iphan.gov.br. 

Seleção de Professor para UFRN 

http://www.ufgd.edu.br/fch/mestrado-antropologia
http://www.humanas.unifesp.br/ciencias_sociais
http://www.unbcds.pro.br/pub/index.cfm?CODE=01&COD=1&X=1097
http://www.sanstandars.org/
http://www.fsc.org/
http://www.iphan.gov.br/


A Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna público o edital de inscrições para professores em diversas áreas. 
Inscrições: 07 de fevereiro a 02 de março de 2011. Informações: 
http://www.prh.ufrn.br/conteudo/concursos/prog_efet025-2010.htm.  
 
6º Edital de Seleção do Programa de Especialização em Patrimônio (PEP) 
Este Programa de bolsas destina-se a profissionais recém-graduados em diversas áreas do conhecimento, para sua 
especialização no campo da preservação do patrimônio cultural durante 2 anos. Os candidatos selecionados serão 
especializados por meio de sua integração nas unidades do IPHAN, distribuídos conforme tabelas do 6º Edital do PEP. 
Inscrições até 04 de março de 2011. Informações: www.iphan.gov.br.  

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Caderno de Campos 

A Cadernos de Campo - Revista dos alunos de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo abre 

chamada para receber artigos, ensaios, resenhas, informes, entrevistas, traduções e produções estéticas. Inscrições: 15 

de janeiro a 15 de março de 2011. Informações: cadcampo@usp.br; cadcampo@gmail.com. 

RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção 
A Revista Brasileira de Sociologia da Emoção - revista online do GREM, Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia 
das Emoções, está recebendo artigos e resenhas para os seus números de 2011 e 2012. Os artigos devem ser 
encaminhados através de e-mails para o endereço: grem@cchla.ufpb.br. Informações: 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html.  
 
Revistas – Novos números  

 

Revista Cadernos do LEME 2 (2) sobre educação indígena - http://www.ufcg.edu.br/~leme/jul_dez10.php. 

Lançamentos – Livros 2011  

ROSA, Pablo Ornerlas. Juventude Criminalizada. Florianópolis: Editora Insular. 2010.    . 

SIMÕES, Soraya Silveira. Histoire et ethnographie d'une cité de Rio: la Cruzada São Sebastião. Paris: Karthala. 2010. 

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

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 

Logo do facebook   Acompanhe a ABA no Facebook 

Logo do Twwitter   Siga a ABA no Twitter 
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