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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 
 
ABA participa de encontro entre antropólogos brasileiros e mexicanos 
 

Diversos integrantes do conselho diretor da ABA participaram do I Encontro entre Antropólogos 
Mexicanos e Brasileiros, realizado entre os dias 7 e 9 de setembro, na cidade do México. O evento, 
organizado pelo CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) e pelo 

Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília buscou estreitar contatos e fomentar parcerias 
entre pesquisadores dos dois países. Ao final do encontro, o vice-presidente da ABA, Luiz Fernando Dias 
Duarte, participou de mesa com a presidente do Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales do México 
(CEAS), Antonieta Gallart, em que se discutiram desafios conjuntos e possíveis parcerias entre as 

instituições. 
 
Veja aqui o programa completo do evento. 
Leia Mais  
 
Recursos do Pré-Sal para educação, ciência e tecnologia 
 

A ABA enviou carta à Presidência da República endossando posição da SBPC e ABC sobre destinação de 
royalties do petróleo para educação, ciência, tecnologia e inovação. As entidades apoiam a proposta da 
relatoria do PPL nº 8.051/2010, que deve ser votado ainda este mês na Câmara dos Deputados, para 
retomar as receitas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) relativas aos royalties dos 
atuais Contratos de Concessão, bem como um percentual de 30% para educação e C,T&I do total de 
recursos dos royalties de partilha destinados aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Estima-se que 

esse percentual gere cerca de R$ 3,97 bilhões – quantia que possibilitaria dar um salto na qualidade do 
nosso ensino, especialmente na educação básica. 
 
Clique aqui para assinar a petição organizada pela SBPC e ABC. 
Leia mais  

Ética igual, pesquisas diferentes  

No Brasil, as mesmas regras para a condução de estudos biomédicos valem para as pesquisas nas 
ciências humanas. Na sua coluna de setembro na revista Ciência Hoje o vice-presidente da ABA, Luiz 
Fernando Dias Duarte, destaca a impertinência da situação e como ela atrapalha as pesquisas na área.  
Leia mais 

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 

Falecimento de Alberto Mario Cirese (01/09/2011) 
 
O professor emérito da Universidade de Roma - La Sapienza e decano da antropologia cultural italiana 
morreu em Roma, no último dia 1º de setembro, aos 90 anos.  

Clique aqui e leia a nota na íntegra 

 

http://www.abant.org.br/conteudo/002PRINCIPAL/Nota%20sobre%20Lygia%20Sigaud.pdf
http://www.facebook.com/pages/Aba-Antropologia/227440087
http://twitter.com/a


Índios são proibidos de falar guarani em escola de MS 
 
Três estudantes da etnia caiuá foram proibidos de utilizar o idioma nativo, o guarani, nas dependências 

de uma escola da rede municipal em Campo Grande (MS). 
Leia mais 

 
II Colóquio Festas e Sociabilidades 
 
Os anais eletrônicos do II Colóquio Festas e Sociabilidades (456p) estão disponíveis no site: 

https://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com. 

 

notícias sobre Belo Monte 

Um procurador contra Belo Monte 

Conheça o homem que se tornou o flagelo do governo ao lutar contra a maior e mais polêmica obra do 

PAC. 
Leia mais 

 

eventos 

 
Eventos no Brasil 

A cidade como local de afirmação dos direitos indígenas 
Data: 22 de setembro de 2011 

Local: Pátio do Museu da Cultura – PUC/SP 
Informações: http://www.cpisp.org.br/email/debate_set11/index2.html 
 
II Colóquio Nacional de Ciências Sociais de Naviraí - "As relações de trabalho no mundo 
contemporâneo”? 
Data: 18 a 21 de Outubro de 2011 

Local: Câmara Municipal de Naviraí e UFMS/Câmpus de Naviraí - MS 

Informações: http://coloquionavirai.ufms.br/  

IV Jornada de Estudos sobre Etnicidade de Pernambuco 

Data: 09 a 11 de novembro de 2011 
Local: UFPE 
Informações: http://www.ufpe.br/ivjornada/  

IV Seminário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios - Caminhos da Migração: 
Decisões e Tensões 
Data: 09 a 11 de novembro de 2011 
Local: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – campus Maracanã, Auditório 91, Bloco F, 9º. andar, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil  
Informações: Programação 

oportunidades 

Pós-graduação 

Seleção para Mestrado e doutorado em Antropologia na UFBA 
O programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia divulga a seleção para 
ingressar no mestrado e doutorado em 2012. Inscrições: 19 de setembro a 11 de novembro de 2011. 

Informações: http://www.ppga.ufba.br/.  
 
Seleção para Mestrado e  Doutorado na UFRGS 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, torna pública a abertura de inscrições para o curso de Mestrado e 
Doutorado em Antropologia, referente ao ano letivo de 2012. Inscrições até 18 de novembro de 2011. 
Informações:  

http://www6.ufrgs.br/ppgas/index.php?pg=paginas|editalmestrado-php / 
http://www6.ufrgs.br/ppgas/index.php?pg=paginas|editaldoutorado-php.  
 

https://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com/
http://www.cpisp.org.br/email/debate_set11/index2.html
http://coloquionavirai.ufms.br/
http://www.ufpe.br/ivjornada/
http://www.ppga.ufba.br/
http://www6.ufrgs.br/ppgas/index.php?pg=paginas|editalmestrado-php
http://www6.ufrgs.br/ppgas/index.php?pg=paginas|editaldoutorado-php


Seleção para Doutorado em Antropologia Social na UNICAMP 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UNICAMP divulga a abertura das inscrições no 
processo seletivo para ingressar no Doutorado em 2012. Inscrições: 19 de setembro a 21 de outubro de 

2011. Informações: Edital. 
 

Concursos e Seleções 

Concurso Público para Professor na UNIR 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia torna pública a abertura das inscrições para Concurso 
Público de provas e títulos para o Professor de Magistério Superior. Inscrições: 19 a 23 de setembro de 
2011. Informações:  
http://www.unir.br/noticias_arquivos/4961_edital_concurso_publico_para_professor_do_magisterio_supe
rior_edital_006_2011.pdf. 

 

Vestibular indígena UFSCAR 
Indígenas de todo o país poderão se inscrever para o primeiro vestibular de 2012, da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), em São Paulo. Inscrições: 19 de setembro a 21 de outubro de 2011. 

Informações: www.vunesp.com.br / www.vestibular.ufscar.br. 

 
publicações 

 
Chamada para Artigos 

Revista Ñanduty  
A revista eletrônica Ñanduty trará em seu número dois o dossiê “Religiões, religiosidades e fronteiras”. As 
contribuições devem ser enviadas até o dia 31 de dezembro de 2011 através do e-mail 
nanduty.ppgant@gmail.com. Informações: Chamada. 

 

Lançamento de Livros 2011 

GUIGOU, Nicolás L. (2011), Religión y producción del otro: mitologías, memorias y narrativas en la 

construcción identitaria de las corrientes inmigratorias rusas en Uruguay. La Paz: Distribuye Editorial 

Nordan. 

PEDRO, Joana Maria; WOLF, Cristina Scheibe e VEIGA, Ana Maria (Orgs.), (2011), Resistências, gênero e 
feminismos contra as ditaduras no Cone Sul. Santa Catarina: Editora Mulheres. 

 

Associação Brasileira de Antropologia 
Gestão Desafios Antropológicos (2011-2012) 

Presidente Bela Feldman-Bianco (Unicamp) 
Vice-Presidente Luiz Fernando Dias Duarte (Museu Nacional/UFRJ) 
Secretário Geral Daniel Schroeter Simião (UnB) 
Tesoureira Geral Cynthia Andersen Sarti (UNIFESP) 
Tesoureiro Adjunto Guilherme José da Silva e Sá (UnB) 

Diretores 
Andrea Zhouri (UFMG) 
Carmen Silvia Rial (UFSC) 
Gilton Mendes dos Santos (UFAM) 
Henyo Trindade Barretto Filho (IEB) 

Informativo ABA 
Ediçao: Daniel S. Simião / Carine Lemos 
 
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 

http://www.unir.br/noticias_arquivos/4961_edital_concurso_publico_para_professor_do_magisterio_superior_edital_006_2011.pdf
http://www.unir.br/noticias_arquivos/4961_edital_concurso_publico_para_professor_do_magisterio_superior_edital_006_2011.pdf
http://www.vunesp.com.br/
http://www.vestibular.ufscar.br/
mailto:nanduty.ppgant@gmail.com


Tel/Fax: (61) 3307-3754 
 
Para correspondência: 
Caixa Postal 04491 
70.904-970 
Brasília, DF 


