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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 
Ainda neste mês de novembro serão divulgadas no site do evento as propostas aceitas para a programação de 
GTs e Mesas Redondas da RBA. Fique atento. 

ABA recebe propostas de adesão e mudança de categoria de associados até 11 de novembro 

Lembramos a todos os interessados que novas propostas de associação e mudanças de categoria devem ser 
enviadas à ABA impreterivelmente até o próximo dia 11 de novembro. Este prazo é crucial para que os novos 

associados possam usufruir dos descontos especiais dados para a inscrição na 28ª RBA. Lembramos que os 
valores de inscrição são sensivelmente mais baixos para associados em dia com sua anuidade. Assim, aqueles 
que pretendem inscrever trabalhos para o evento e porventura ainda não sejam associados, tem até 11 de 
novembro para enviar sua solicitação. 

ABA cria estímulo para associados atualizarem suas categorias 

O Conselho Diretor da ABA aprovou proposta que torna mais ágil a mudança de categoria de associado, 

dispensando apresentação de novas cartas de recomendação. A medida tem como finalidade estimular os 
associados aspirantes e pós-graduandos a atualizar sua categoria de associado, fortalecendo com isso a 
representatividade da Associação.  

Ofício do Antropólogo 

O Conselho Diretor da ABA deu sinal verde para a realização de estudos visando a apresentação de uma 

proposta de regulamentação da profissão. No momento, já tramita no Congresso Nacional uma proposta de 
criação do Conselho Federal de Sociologia, que, como se encontra, pode vir a encampar antropólogos. Nos 
próximos meses a ABA deve coligir novos dados sobre o tema com vistas a elaboração de uma estratégia 

adequada aos interesses próprios da comunidade antropológica para discussão na próxima assembléia geral da 
Associação.   

Moção sobre ética em pesquisa proposta pela ABA é aprovada na ANPOCS 

O Conselho Diretor da ABA encaminhou moção à Assembléia Geral da ANPOCS, no último dia 28 de outubro, 

em que se problematiza a inclusão das pesquisas em ciências sociais no âmbito da resolução 196/1996 do 
Conselho Nacional de Saúde, que instituiu um sistema nacional de regulação da ética em pesquisa “que envolvem 
seres humanos”, centrado em uma Comissão Nacional da Ética em Pesquisa (CONEP) e em comissões locais 
(CEPs). A avaliação da ética em pesquisa em ciências sociais vem sendo, há anos, sujeita a critérios de pesquisa 

biomédica, o que traz problemas ao enfretamento adequado das questões éticas para a pesquisa antropológica. 

A moção, aprovada pela Assembléia Geral da ANPOCS, dirige-se aos órgãos reguladores de pesquisa no sentido 
de pedir a criação de mecanismos próprios para as ciências humanas e para pesquisas “com”, e não apenas 

“em” seres humanos.  
Leia mais  
 

Agência Brasil destaca atividade da ABA na ANPOCS 
 
Em matéria intitulada “Indígenas correm riscos com instalação de Belo Monte”, a Agência Brasil destacou 

simpósio promovido pela ABA em parceria com a ANPOCS no último Encontro Anual da ANPOCS. Segundo a 
matéria, “enquanto cerca de 600 manifestantes indígenas, ribeirinhos e ativistas ambientais ocupam o canteiro 
de obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e fecham a Rodovia Transamazônica, na altura do quilômetro 50, 
em Altamira (PA), para protestar contra a instalação do empreendimento, a Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA) afirmou hoje (27) que etnias indígenas estão em risco com a instalação da barragem na 
Bacia do Rio Xingu”. 
Leia mais  

 
Associadas da ABA são premiadas no 35º Encontro Anual da ANPOCS 

http://www.facebook.com/pages/Aba-Antr
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No último Encontro Anual da ANPOCS, três colegas receberam reconhecimento pela qualidade de seus 

trabalhos. Heloisa Pontes, professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, recebeu o prêmio de 
melhor livro pelo seu Intérpretes da Metrópole (Edusp, 2011) Lucía Eilbaum, bolsista PRODOC do Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do INCT-InEAC (Link 

para: http://www.uff.br/ineac/), recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado, por seu trabalho ‘O bairro 
fala’: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense, orientado por Roberto Kant de Lima e 
Sofia Tiscornia. Registramos ainda menção honrosa para Isadora Lins França, por sua tese de doutoramento 
Consumindo lugares, consumindo nos lugares: homossexualidade, consumo e subjetividades na 

cidade de São Paulo, orientada por Júlio Assis Simões na Unicamp. A ABA congratula-se com as colegas por 
esta merecida premiação. 

Manifestação conjunta ABA/SBS/ABPC/ABRI/ANPOCS recebe apoio da ABEPSS 

A ABA recebeu congratulações da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS pela 

carta enviada em conjunto com SBS, ABCP, ABRI e ANPOCS ao CNPq, no mês passado, questionando a 
ausência das ciências sociais e humanas no programa Ciência sem Fronteiras. Leia aqui a carta enviada ao 
CNPq. Leia aqui a carta recebida da ABEPS. 

Nota da Comissão de Assuntos Indígenas 

A ABA vem, por meio desta, manifestar sua preocupação diante dos processos judiciais que envolvem o povo 

indígena Xukuru do Ororubá e que têm se desdobrado na criminalização das suas lideranças e no cerceamento 
dos seus direitos. 
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 textos sobre qualquer assunto antropológico em regime de fluxo contínuo. Está aberta 

também, até 30 de março de 2012, a chamada para o dossiê temático sobre Antropologia e Imagem do 
número 9.2 da VIBRANT. As contribuições devem ser enviadas para vibrant.aba@gmail.com.  Informações: 
http://www.vibrant.org.br. 

outras notícias  
 
Terror às vésperas da demarcação 
 
Protestos de indígenas no Mato Grosso do Sul, que esperam voltar às terras dos ancestrais, mas enfrentam 
resistência de governo e violência dos fazendeiros.  
Leia mais 

 

Relatório da Comissão de Avaliação da Área de Antropologia no CNPq - Julgamento de 
outubro de 2011 
 
A comissão apresentou às instâncias superiores do Conselho sua consternação ante recursos tão limitados, sem 
nenhuma possibilidade de ampliação do universo de alocação. Recebeu a informação de que se trata do 

resultado de um elevado contingenciamento de sua verba orçamentária. Também foi garantido que as 
limitações se aplicaram a todas as áreas de conhecimento. 
Leia mais 

Museu do Índio teme desalojo e exige direitos frente ao Estado 

Os povos ocupantes do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, alertam para a ameaça de serem desalojados e que 

seja demolido o prédio do Museu do Índio, tombado em 1997, devido à especulação imobiliária e às obras da 
Copa. Reivindicam o direito de gerir com autonomia a memória e a cultura indígenas, neste prédio onde residiu 
Marechal Rondon, fundador do SPI (primeira versão da FUNAI). A principal proposta é a criação de uma 
Universidade Indígena. 
Leia mais 

Parlamentares se mobilizam para aprovar PEC das terras indígenas 
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal analisou, no último dia 25/10, a admissibilidade 
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 215/2000) que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de aprovar 

ou não a demarcação de terras para comunidades indígenas. 
Leia mais 

O petróleo e o futuro do Brasil 

A SBPC divulgou nota lamentando decisão do Senado Federal em relação aos royalties do petróleo. Segundo a 
nota, “na última quarta-feira, dia 19/10, o Senado da República aprovou em votação simbólica o projeto de lei 

nº 448, referente à partilha dos royalties do petróleo. Foi uma decisão que vira as costas para o 
desenvolvimento do país e despreza nossas futuras gerações. Os senadores optaram pela distribuição de uma 
riqueza razoável (15% do valor do petróleo extraído) para o governo federal e para todos os Estados e 
municípios brasileiros mediante critérios frágeis, sem objetivos definidos e sem compromissos com a 
sociedade”. 
Leia mais 

Diagnóstico que retrata a situação da saúde na Terra Indígena do Vale do Javari é 
entregue à Sesai 

Relatório sobre a saúde dos povos indígenas do Vale do Javari (AM) foi entregue nesta quinta-feira (27/10) a 
Antônio Alves, titular da Secretaria Especial de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde. O diagnóstico 
médico-antropológico baseou-se em entrevistas feitas entre abril e setembro de 2011, em Atalaia do Norte, 

Tabatinga e Manaus e em depoimentos de lideranças indígenas, de profissionais de saúde e organizações 
indígenas e traz recomendações para resolver de forma permanente a questão. 
Leia mais 
 

notícias sobre Belo Monte 

CIDH convoca governo brasileiro a responder sobre não-cumprimento de medidas 
cautelares no caso Belo Monte 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
convocou o governo brasileiro para que se explique sobre a não adoção de medidas de proteção dos direitos 
indígenas das populações ameaçadas pelo projeto de Belo Monte, como foi solicitado cautelarmente pela 

instituição. 
Leia mais 

Populações atingidas por Belo Monte ocupam canteiro e fecham transamazônica 

Cerca de 300 indígenas, pescadores e ribeirinhos da bacia do Xingu acamparam pacificamente no canteiro de 
obras de Belo Monte pela paralisação das obras da usina, em Altamira (PA). 
Leia mais 
 

eventos 
 

Eventos no Brasil 

A salvaguarda do patrimônio cultural intangível: desafios teóricos e práticos 

Data: 15 de setembro a 03 de novembro de 2011 

Local: CPC-USP Casa de Dona Yayá 
Informações: Cartaz 

Curso de extensão na UERJ: Religião e Patrimônio – Experiências bem sucedidas 
Data: 04, 18 de outubro de 2011 e 08 de novembro de 2011 
Local: UERJ, 7º andar, Auditório 71 
Informações: Divulgação 

Colóquio Jane Jacobs: 50 anos de Morte e Vida de Grandes Cidades 
Data: 07 e 08 de novembro de 2011 

Local: Auditório do IFCS-UFRJ (sala 113) e Auditório do EAU-UFF 
Informações: Cartaz / Folder / Programação 

IV JICS - Jornada de Ciências Sociais da UFRJ 
Data: 07 a 11 de novembro de 2011 

Local: IFCS/UFRJ 

http://www.abant.org.br/news/show/id/108
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Inscrições: 16 de junho a 01 de agosto de 2011 
Informações: http://www.jornadajics.blogspot.com 

Jornada de Antropologia da Unicamp 

Data: 08 a 10 de novembro de 2011 

Local: IFCH/UNICAMP 
Informações: Edital 

Quarta Indomável: Artefacts of Encounter: Re-thinking socio-cultural transformation 

Data: 09 de novembro de 2011 
Local: Auditório do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar 
Informações: Divulgação 

Palestra CEPPAC: "La Política en America Latina en el cambio de siglo” 
Data: 09 de novembro de 2011 
Local: Sala Roberto Cardoso de Oliveira - Multiuso II, 1º andar. Campus Darcy Ribeiro, Universidade de 
Brasília. 
Informações: http://www.unb.br/ics/ceppac / 61 3107-6022 

Palestra CEPPAC: “Da construção de novas plataformas de direitos humanos: a contribuição dos 

saberes subalternos”  
Data: 09 de novembro de 2011 

Local: Sala Roberto Cardoso de Oliveira - Multiuso II, 1º andar. Campus Darcy Ribeiro, Universidade de 
Brasília. 
Informações: http://www.unb.br/ics/ceppac / 61 3107-6022 

V 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 

IV Jornada de Estudos sobre Etnicidade de Pernambuco 
Data: 09 a 11 de novembro de 2011 

Local: UFPE 
Informações: http://www.ufpe.br/ivjornada/ 

VI Seminário do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal 
Fluminense 
Data: 09 a 11 de novembro de 2011 
Local: Universidade Federal Fluminense - UFF 
Informações: http://www.uff.br/dcp/?p=1449 

Seminário “Inovação e Crise” 
Data: 10 de novembro de 2011 
Local: Auditório do CEAM - Multiuso I (ao lado aos Correios) 
Informações: http://www.unb.br/ics/ceppac / 61 3107-6022 

Palestra CEPPAC: "Liderazgos en America del Sur frente a la crisis economica mundial" 
Data: 16 de novembro de 2011 

Local: Sala Roberto Cardoso de Oliveira - Multiuso II, 1º andar. Campus Darcy Ribeiro, Universidade de 
Brasília. 
Informações: http://www.unb.br/ics/ceppac / 61 3107-6022 

I Seminário sobre Infância/Criança Indígena  
Data: 01 e 02 de dezembro de 2011 
Local: UCDB - Campo Grande 
Informações: Folder 

prêmios 

Prêmio Pontos de Memória 2011  
O edital, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, Ministério da Cultura, busca reconhecer iniciativas de 
práticas museais e de processos dedicados à memória social que se identifiquem com a perspectiva da 
museologia social, da diversidade sociocultural e da sustentabilidade. É voltado para grupos étnicos-culturais 

tais como indígenas, afro-descedentes, ciganos, ribeirinhos, quilombolas, rurais, urbanos, de periferia, cultura 
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litorânea, comunidades brasileiras no exterior, entres outros. Inscrições até 27 de novembro de 2011. 
Informações: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/10/Edital-Pontos-de-Memoria.pdf. 

 

oportunidades 

Pós-graduação 

Chamada para vagas de Pós-Doutorado bolsa PNPD-CAPES/ NERP-PPGA da UFPE 

O NERP (Núcleo de Estudos de Religiões Populares) do PPGA-UFPE, através do Programa Nacional de Pós-
doutorado 2011/CAPES, está  oferecendo 2 (duas) vagas para pós-doutorado, com bolsa PNPD-CAPES 
(3.300,00 reais mensais + 1.000,00 reais de bancada), nas áreas de pesquisa Hitória e Teoria Antroplógicas e 
Antropologia da Religião. Inscrições até 03 de novembro de 2011. Informações: Divulgação. 
 
Seleção para Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 

A Faculdade da UnB de Planaltina (FUP/UnB) divulga o edital da primeira seleção para o mestrado em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento que está dividido em três linhas de pesquisa: 1) Monitoramento Ambiental e 
Saúde; 2) Desenvolvimento rural sustentável e sócio-biodiversidade; 3) Educação e políticas públicas para o 
meio ambiente e o campo. Inscrições: 03 de outubro a 04 de novembro de 2011. Informações: Edital. 
 
Seleção para Mestrado na UFPB 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB, torna pública a abertura de inscrições 

para o processo seletivo com vistas à admissão ao Curso de Mestrado em Antropologia. Inscrições: 21 outubro 
a 04 de novembro de 2011. Informações: Edital. 
 
Seleção para Mestrado em Antropologia da Universidade Federal de Sergipe 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Sergipe, encontra-se com as 
inscrições abertas para o Processo de Seleção 2012 (Mestrado). Inscrições: 17 de setembro a 05 de novembro 
de 2011. Informações: http://www.posgrap.ufs.br/editais.php. 

 
Seleção para Mestrado e Doutorado na UFSCar 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da UFSCar divulga o processo seletivo de 2012 
para os cursos de mestrado e doutorado. Inscrições até 07 de novembro de 2011. Informações:  
http://www.ufscar.br/ppgas / ppgas-coordenacao@ufscar.br / (16) 3351-8371. 
 

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/. 

 
Concursos e Seleções 

Edital do IPHAN - Mapeamento e Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lança o Edital PNPI 2011 - Mapeamento e Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial. O Departamento do Patrimônio Imaterial receberá projetos cujo objetivo seja 

promover a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, em sua dimensão imaterial, por meio do fomento a 
ações de salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial e de pesquisa documental sobre referências 
culturais de grupos de imigrantes. Inscrições: 03 de outubro a 03 de novembro de 2011. Informações:   
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=16190&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia.  
 
Concurso Público para Professor na UFPR 
A Universidade Federal do Paraná informa que estarão abertas as inscrições para cargo de professor da Carreira 

do Magistério Superior. Inscrições até 03 de novembro de 2011. Informações: 

http://www.progepe.ufpr.br/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital295-11.pdf. 
 
Processo seletivo para a contratação de dois pós-doutores para o PPGA/UFPB 
O processo seletivo para a contratação de dois pós-doutores (recém-doutor - até 5 anos de conclusão do 
doutorado) para o PPGA/UFPB está aberto. Os pós-doutores serão vinculados às linhas: Corpo, saúde, gênero e 

geração (Campus I - João Pessoa); e Políticas Sociais e do Cotidiano: campo e cidade (Campus IV - Rio Tinto). 
Inscrições: 24 de outubro a 07 de novembro de 2011. Informações: http://www.cchla.ufpb.br/ppga/. 
 

Publicações  
 

Chamada para artigos 

Revista Três Pontos 
A Revista Três Pontos faz saber que está sempre aberta ao recebimento de artigos para avaliação e publicação 
em suas edições. A data-limite para envio de trabalhos para o número 8.2, referente ao segundo semestre de 
2011 (Julho a Dezembro), é o dia 11 de novembro de 2011. Artigos submetidos fora deste prazo estarão 
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automaticamente inscritos para avaliação para a edição 9.1 (Janeiro a Julho de 2012). Informações: 
http://www.fafich.ufmg.br/revistatrespontos/.  

 
Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
A Revista do AGCRJ tem fluxo continuo para o recebimento de artigos. Esperamos o seu para o próximo 

número. Informações: http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/publicacoes-revista.html. 
 

Revistas - novos números 

Revista Espaço Ameríndio – volume 5, nº 02, 2011, edição especial temática: Fontes e problemas coloniais, 

leituras atuais: temas da cultura sul-ameríndia no contexto colonial. Publicação eletrônica do Núcleo de 

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

Lançamento de Livros 2011 

GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo (2011), Os Negros do Matão: Etnicidade e Territorialização. Campina 

Grande: EDUFCG. 
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