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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 
 
Lembramos que o prazo para submissão de propostas para Grupos de Trabalho (GTs) e Mesas Redondas (MRs) para 28ª 
RBA foi prorrogado até o dia 15 de setembro de 2011. 
 
Lembramos que os proponentes das atividades devem ser associad@s doutor@s efetiv@s ou correspondentes da ABA. 
Antropólogas e antropólogos estrangeiros que sejam comprovadamente associados a alguma associação de 
antropologia vinculada ao Conselho Mundial de Associações Antropológicas (World Council of Anthropological 
Associations- WCAA) também poderão coordenar Grupos de Trabalho (GTs) e Mesas Redondas (MRs). Além disso, é 
fundamental que @ associad@ esteja em dia com sua anuidade para propor atividades na RBA. 
 
Acompanhe as novidades sobre a 28ª RBA no site do evento, clicando aqui.  
 
Ipea recebe propostas de trabalhos para a II Code até 18 de setembro 
 
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).   
 
A ABA coordena a área temática “Desenvolvimento: Desafios e perspectivas antropológicas”. Nela serão selecionados 
trabalhos que, combinando o interesse em compreender o mundo com a preocupação em desvendar os códigos 
culturais e os interstícios sociais da vida cotidiana, problematizem e desconstruam a noção de “desenvolvimento” e suas 
relações com políticas públicas através de vários ângulos, como conhecimento tradicional; patrimônio cultural e 
inclusão social; conflitos sociais e ambientais, movimentos sociais, miséria, violência, religião, expansão do capitalismo, 
entre outros. 
 
Mais informações no no portal do evento, clicando aqui (link para: www.ipea.gov.br/code/chamada2011) 
  
ABA organiza painel na reunião anual da AAA 
 
Uma versão expandida do painel “Challenges in Brazilian Anthropology: A Global Overview” vai ser apresentado na 
reunião anual da Associação Americana de Antropologia (AAA), no próximo mês de novembro. O painel foi 
originalmente montado para o congresso da International Union of Anthropological and  Ethnological Sciences (IUAES), 
realizado em julho, na Austrália. Veja aqui (link para: 
http://www.anthropologywa.org/iuaes_aas_asaanz_conference2011/0060.html) a configuração original da mesa. O 
painel teve ótima repercussão no evento, suscitando mensagens de elogio e estímulo de pesquisadores estrangeiros. 
Vale destacar a mensagem recebida de Thomas Reuter, presidente do Conselho Mundial de Associações Antropológicas 
(WCAA), assinalando a importância de se apresentar a produção antropológica brasileira em eventos internacionais.   
Veja aqui (link para: www.abant.org.br) as mensagens recebidas. 
 
A nova edição do painel pode ser conferida na programação do encontro da AAA, clicando aqui (link para: 
http://aaa.confex.com/aaa/2011/webprogrampreliminary/Session3961.html)  
 
Participação da ABA na III REA / XII ABANNE 
 
A ABA participou ativamente da III Reunião Equatorial de Antropologia / XII Reunião de Antropologia do Norte e 
Nordeste (REA/ABANNE), realizada em Boa Vista, no mês de agosto. As atividades podem ser conferidas aqui (link para 
http://www.abant.org.br/file?id=347). A palestra inaugural da presidente da ABA, Bela Feldman-Bianco, intitulada 
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“Entre a Ciência e a Política: Desafios da Antropologia”, está agora disponível em nosso site (link para: 
http://www.abant.org.br/news/show/id/125)  

Vídeos disponíveis no site  

A partir de agora, a ABA disponibiliza alguns de seus vídeos para visualização e download em seu site, na sessão 
Biblioteca/Vídeos (http://www.abant.org.br/?code=5.3). Já estão disponíveis os vídeos:  

 Muita Terra para pouco Índio?  

 RBA 50 anos - 1ª Reunião Brasileira de Antropologia  

 Simpósio: Perícia antropológica e a defesa dos direitos socioculturais no Brasil  

Acervo do Prêmio Pierre Verger é disponibilizado no site da ABA 

Parte dos ensaios fotográficos que compõem o acervo do Prêmio Pierre Verger (2002/2008) está, a partir de agora,  
disponível em nosso site. Em breve mais trabalhos serão disponibilizados. 
 
Ato de abertura do curso de graduação em antropologia da UFF  

Regina Abreu, membro do GT Patrimônio e Museus, representou a ABA no ato de abertura do curso de graduação em 
antropologia da UFF realizado no dia 15 de agosto de 2011. 

Debate "O lugar do cientista social: desafios e perspectivas” na USP  

Ronaldo de Almeida (Unicamp) representou a ABA no debate "O lugar do cientista social: desafios e perspectivas”, 
promovido pelo Ceupes/USP, realizado no dia 16 de agosto de 2011. 

Virtual Brazilian Anthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
Nova foto da capa (link para o site) 
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). Está também aberta, até 30 de dezembro, a chamada para o dossiê 
sobre Antropologia e Imagem - edição 9.2. Leia mais  

OUTRAS NOTÍCIAS 

Campanha em favor dos Xavante de Marãiwatsédé 

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) lança campanha em favor da comunidade Xavante da Terra Indígena 
Marãiwatsédé, em Mato Grosso. A campanha "Cumpra-se Marãiwatsédé!" apóia o pedido dos Xavante pela desintrusão 
imediata da terra, ou seja a retirada dos invasores não-índios da área, determinada judicialmente em 2007 e confirmada 
pelo TRF da 1ª Região, em Brasília, em 2010. A TI. Marãiwatsédé foi demarcada em 1998, mas até hoje os Xavante 
sofrem com a ação de posseiros que resistem ilegalmente a sair do local. 
Leia mais 

Nota sobre a difícil situação dos indígenas de Marãiwatsede 

Em agosto de 1966, cerca de duzentos e cinqüenta índios Xavante foram deslocados por meio de aviões da Força Aérea 
Brasileira (FAB) da região de Marãiwatsede para a Missão Salesiana na aldeia Xavante de São Marcos, 400 km ao sul. 
Cerca de duas semanas depois, quase cem deles morrem de sarampo. 
Leia mais   

Anistia para os imigrantes: um direito transformado em calvário pela Policia Federal  
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Artigo do Coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC) e Coordenador Internacional 
da Articulação Sulamericana Espaço Sem Fronteiras (ESF), discute o tema.  
Leia mais  
 
NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 
 
Ministério Público Federal do Pará ajuíza ação inédita contra Belo Monte  
Uma nova e inédita Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal do Pará e tem por objeto impedir a 
construção de Belo Monte. A ação se fundamenta no artigo 231, §5º da Constituição Federal, que proíbe a remoção de 
populações indígenas de suas terras tradicionalmente ocupadas e assegura a preservacão de fatores indispensáveis à 
manutenção de sua identidade. 
Leia mais  
 
EVENTOS 

Eventos no Brasil 

III Seminário de Estudos Fronteiriços – III SEF  
Data: 04 a 08 de setembro de 2011 
Local: UFMS 
Informações: http://xixensul-iiisef.blogspot.com 

X Graduação em Campo – Seminários de Antropologia Urbana 
Data: 05 a 09 de setembro de 2011 
Local: Universidade de São Paulo - USP 
Informações: Cartaz 

Palestra CEPPAC: Direito de Consulta Livre, Prévia e Informada dos Povos Indígenas 
Data: 06 de setembro de 2011 
Local: Auditório Da Física, UnB - Campus Darcy Ribeiro, Edifício Multiuso II 
Informações: Divulgação 

I POSDEM – Encontro Nacional de Pós-Graduação em Demografia e áreas afins 
Data: 8 e 9 de setembro de 2011 
Local: CDDI/IBGE Rio de Janeiro 
Informações: Programação 

Etnologia e Política no México 
Data: Goiânia – 12 a 16 de setembro de 2011 / Florianópolis - 19 a 23 de setembro de 2011 
Local: Goiânia/GO e Florianópolis/SC 
Informações: Folder 

III Encontro de Educação Superior Indígena no Paraná 
Data: 14 a 16 de setembro de 2011 
Local: Universidade Federal do Paraná/Setor Litoral - Rua Jaguariaíva, 512 - Caiobá, Matinhos/PR 
Informações: Cartaz 

Workshop de Migrações e Religiões: Europeus no Brasil, Brasileiros na Europa  
Data: 22 de setembro de 2011 
Local: ACIDI - Auditório do CNAI- Rua Álvaro Coutinho, 14 (junto à Igreja dos Anjos, metro Anjos ou Intendente) – Rio de 
Janeiro/RJ 
Informações: Cartaz 

Workshop: Diálogos Ibero-Americanos sobre etnografia na Educação 
Data: 22 e 23 de setembro de 2011 
Local: Auditório 2 – PUC- MINAS – Coração Eucarístico 
Informações: Divulgação 

http://xixensul-iiisef.blogspot.com/
http://www.abant.org.br/news/show/id/63
http://www.abant.org.br/news/show/id/85


III Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia 
Data: 29 de setembro a 01 de outubro de 2011 
Local: Universidade de Brasília 
Informações: Cartaz/ Chamada para trabalhos 

III Encontro de Estudos Culturais: Cultura e Subjetividades 
Data: 16 a 18 de novembro de 2011 
Local: Auditório do Jornal IMPARCIAL - São Luís/MA 
Informações: http://crisol-gpec.com.br/site/ 

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: Chama de trabalhos 

Call for Papers: Monitoring Parents: Science, Evidence, Experts and the New Parenting Culture 
Data: 13 e 14 de setembro de 2011 
Local: University of Kent, United Kingdom 
Informações: http://blogs.kent.ac.uk/parentingculturestudies/pcs-events/forthcoming-events/parenting-science/ 

OPORTUNIDADES 

Pós-graduação 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e Arqueologia – Universidad de Costa Rica. Estão abertas até 3 de 
setembro as inscrições para o Programa, com início em Março de 2012. Mais informações: leia mais ou pelo e-mail: 
antropologia@sep.ucr.ac.cr. 

Seleção para Mestrado na UFMG 
A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informa a 
abertura das inscrições para seleção de candidatos no Curso de Mestrado em Antropologia. Inscrições até 05 de 
setembro de 2011. Informações: Edital. 
 
Seleção para Mestrado na UFG 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás, torna público o processo 
seletivo para o preenchimento das vagas do curso de Mestrado Acadêmico. Inscrições: 12 de setembro a 14 de outubro 
de 2011. Informações: http://www.cienciassociais.ufg.br/pos-antropologia/?noticia=1313676299&site_id=187.  
 
Seleção para Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais na ENCE 
O Curso de Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi criado em 1998, dispondo atualmente de um corpo 
docente de professores, todos com título de doutor, advindos de renomadas universidades no país e no exterior, com 
formações e trajetórias acadêmico-profissionais variadas e complementares. O curso se insere na grande área de 
Ciências Sociais Aplicadas da CAPES, dentro da área específica de Planejamento Urbano e Regional / Demografia. 
Inscrições: 12 de Setembro a 18 de outubro de 2011. Informações: http://www.ence.ibge.gov.br/web/ence/processo-
seletivo-mestrado.  
 
Concursos e seleções 

 

Estágio pós-doutoral – 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). 
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Interessados devem submeter proposta até 12 de setembro de 2011. Informações: 
http://www.up.ac.za/humaneconomy. 

Concurso Público para Professor na UFJF 
Estão abertas as inscrições do Concurso Público para Professor Adjunto na área de Antropologia, do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inscrições: 22 de agosto a 13 de setembro de 2011. 
Informações:  http://www.ufjf.br/concursos/concursos-em-andamento / 32 2102-3101 / 32 2102-3102 / 32 2102-3106. 

Concurso para Professor de História do Brasil no DH da 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 (s) de Professor Doutor, nível MS-3, na área de História do Brasil, na(s) disciplina(s) HH-584 
- História do Brasil III, do Departamento de História da (o) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas. Inscrições: 22 de agosto a 20 de setembro de 2011. Informações: 
http://www.ifch.unicamp.br/corpo.php?pasta=informacoes&texto=texto_completo&codevenot=1704.  
 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Ruris 
A Revista Ruris, publicação semestral do Centro de Estudos Rurais (CERES), da Universidade Estadual de Campinas, abre 
chamada para receber artigos, ensaios, resenhas ou traduções para compor as publicações do ano de 2012. A revista 
RURIS é um meio de divulgação de caráter multidisciplinar que reúne artigos de pesquisadores nacionais e estrangeiros 
sobre processos sociais, identidades e representações do mundo rural. O objetivo principal desta publicação é o de 
promover e estimular o diálogo e a reflexão entre pesquisadores vinculados a instituições no Brasil e no exterior, 
visando também difundir a produção acadêmica sobre a temática rural. Prazo para o envio de artigos: 09 de maio à 09 
de setembro de 2011. Informações: http://www.ifch.unicamp.br/ceres/ruris/regraspublicacao_ruris.pdf.   
 
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. 
 
Revista Espaço Ameríndio 
A Revista Espaço Ameríndio, publicação eletrônica de periodicidade semestral do Núcleo de Antropologia das 
Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT), PPGAS-UFRGS, voltada para a pesquisa transdisciplinar sobre populações 
ameríndias, está recebendo até o dia 15 de setembro de 2011 artigos, ensaios bibliográficos, traduções e resenhas, em 
português ou espanhol, para o processo de submissão referente ao nono número da revista (v. 5, n. 2, dez 2011). As 
orientações para os autores estão disponíveis em: 
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/about/submissions#authorGuidelines.  
 

Lançamentos – Livros 2011 

FARIAS, Carlos Ademir (2011), Iram Abreu Mendes a docência como profissão. Natal: Editora da UFRN. 

SCHAAN, Denise Pahl; PACHECO, Agenor Sarraf e BELTRÃO, Jane Felipe (Orgs.), (2011), Remando por Campos e 
Florestas: Memórias & Paisagens dos Marajós. Belém: Amazônia Indústria Gráfica e Editora Ltda. 

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 
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70.904-970 
Brasília, DF 

Logo do facebook Acompanhe a ABA no Facebook  

Logo do Twwitte Siga a ABA no Twitter 

http://twitter.com/aba_ant

