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NOTÍCIAS DA ABA 

Prêmio ABA/GIZ tem prazo de inscrições prorrogado 
A ABA, em parceria com a agência de cooperação alemã GIZ (antiga GTZ), prorrogou o prazo de inscrições para o 
prêmio conjunto – 2º prêmio ABA/GIZ – que passa a receber propostas até 09 de junho de 2011. O prêmio acolhe, 
nesta edição, trabalhos com o tema: Povos Indígenas na Amazônia: Diálogos sobre territorialidades e gestão 
territorial. Veja abaixo os links para submissão de seu trabalho: 
Edital 

Ficha de inscrição 

Regras de formatação 

 

Efeitos da licença parcial de Belo Monte, em Altamira, são divulgados pela ABA 
O GT Povo Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos, da ABA, divulgou informe sobre os conflitos e 
tensões em Altamira, decorrentes do licenciamento “parcial” de Belo Monte. Segundo o informe, desde o 
segundo semestre de 2010 observa-se o adensamento de um clima de apreensão e preocupação entre 
moradores da área designada Volta Grande, na qual estão autorizados os trabalhos de instalação Efeitos. Já é 
visível um processo de expropriação de povos tradicionais e agricultores familiares, bem comoo acirramento de 
tensões e conflitos preexistentes, notadamente no que diz respeito aos povos indígenas e suas terras. 
Leia aqui a integra do documento. 
 
Virtual BrazilianAnthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
(foto da capa) 
A VIBRANT recebe até 30 de setembro de 2011 contribuições na forma deartigos, resenhas e material audiovisual 
para composição de um dossiê intitulado "Antropologia Urbana" para sua edição 9.1. 
 
O dossiê reunirá artigos, resenhas, notícias acadêmicas e materiais audio-visuais produzidos por antropólogos que 
trabalhem ou estudem no Brasil com foco em pesquisas realizadas em meio urbano. O objetivo será apresentar 
uma seleção de artigos e produções com diferentes perspectivas teóricas e cobrindo a maior diversidade possível 
de temáticas, recortes geográficos, culturais e históricos. 
 
Os trabalhos devem ser redigidos em língua inglesa, francesa ou espanhola. Para a apreciação dos pareceristas, 
contudo, serão aceitos, em casos excepcionais, artigos redigidos em português, cuja tradução,em caso de serem 
aprovados, ficará sob a responsabilidade dos autores. 
 
As instruções completas para formatação dos trabalhos estão disponíveis na página eletrônica da VIBRANT 
(http://www.vibrant.org.br). 
 
Os autores devem submeter seus textos aos editores deste número, Gilberto Velho e Karina Kuschnir 
(karinakuschnir@gmail.com), e aos editores da Vibrant, Peter Fry e Carmen Rial (vibrant.aba@gmail.com). 
 
Lembramos novamente que a Vibrant, está prestes a ingressar no Scielo. No entanto, precisamos aumentar o 
número de artigos inéditos nos próximos números. Os artigos devem ser enviados para o editor, Peter Fry, por 
meio do endereço: vibrant.aba@gmail.com.  No caso de aprovação de artigo originalmente proposto em 
português, o mesmo deverá vertido para o espanhol, francês ou inglês, para publicação na Vibrant. 
 
Benefícios para associad@s em dia 

Voltamos a lembrar @s associad@s que a ABA oferece cada vez mais benefícios àquel@s que estão em dia com 
sua anuidade. Além de descontos em diversas editoras (consulte a lista completa aqui) @s associad@s em dia 
podem propor atividades na próxima Reunião Brasileira de Antropologia que, em breve, abrirá chamada para 
apresentação de propostas. Chamamos a atenção para o fato de que o somente poderá se inscrever na RBA, na 
qualidade de associad@, aquele que estiver em dia com sua anuidade. Não deixe para a última hora. Pague sua 
anuidade por meio de depósito identificado no Banco do Brasil, por cartão de crédito, ligando para a Secretaria da 
ABA: (61) 3307-3754, ou através de cheques. Para acessar as instruções das formas de pagamento clique aqui.  

http://www.vibrant.org.br/
mailto:karinakuschnir@gmail.com
mailto:vibrant.aba@gmail.com
mailto:vibrant.aba@gmail.com


OUTRAS NOTÍCIAS 

 

Projeto “Nova Cartografia Social da Amazônia” é premiado 

O projeto “Nova Cartografia Social da Amazônia”, coordenado pelo colega Alfredo Wagner Berno, da 
Universidade Federal do Amazonas e membro do GT Quilombos, recebeu o prêmio “VisionariesAwards” da 
Fundação Ford, por seu trabalho junto a povos e comunidades tradicionais da Amazônia. O projeto tem permitido 
a produção de uma cartografia feita pelas próprias comunidades, revelando importantes aspectos de suas 
representações sobre o espaço e os riscos e dilemas de sua transformação. A ABA parabeniza, no nome do colega 
Alfredo Wagner, toda a equipe do projeto.  
Leia mais 
 
O filme GisèleOmindarewafoi convidado a participar do 13º festival de Cinema Brasileiro de Paris 

O filme GisèleOmindarewa, de nossa associada Clarice Peixoto (UERJ) e membro do GT Antropologia Visual,  foi 
convidado a participar do 13º festival de Cinema Brasileiro de Paris, de 4 a 17 maio, ao lado de filmes de ficção 
(Nelson Pereira dos Santos é o grande homenageado) e de apenas 10 documentários brasileiros recentes. A ABA 
parabeniza a colega.  
Leia mais 
 
Inauguração do Laboratório de Antropologia Visual da UFPB  

No último dia 3 de maio foi inaugurado oficialmente o Laboratório de Antropologia Visual Aranduda 
UFPB/Campus IV, localizado no município de Rio Tinto, a 50 minutos de João Pessoa. A ABA parabeniza os colegas 
da UFPB pela iniciativa.  
Leia mais 
 
NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 
 
Extrativistas exigem que governo os reconheça como ameaçados por Belo Monte 
 
Moradores das reservas extrativistas (Resex) do Rio Iriri, Rio Xingu e Riozinho do Anfrísio lançaram abaixo-
assinado exigindo que as populações tradicionais sejam consideradas como impactadas e tenham seus direitos 
garantidos, caso aconteça a construção do Complexo Hidrelétrico Belo Monte (CHE Belo Monte). 
Leia mais 

Movimentos sociais em Altamira descartam participação no Comitê Gestor do PDRS Xingu 

Quarenta organizações lançam documento anunciando a não-participação no Comitê Gestor do Plano de 
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS) Xingu. A decisão se baseia na negativa do governo de 
dialogar sobre denúncias de violações e irregularidades no licenciamento da usina, apresentados anteriormente. 
Leia mais 
 

Construção de Belo Monte é criticada durante audiência no Senado 

A polêmica sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, foi a tônica da audiência pública ocorrida nesta 
manhã na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado (CDH). A reunião aconteceu a 
pedido da senadora Marinor Brito (PSOL-PA), que é contra o empreendimento. Uma das críticas feitas por ela e 
pelos outros participantes do debate - representantes de comunidades indígenas, da Justiça e especialistas de 
universidades - é que as comunidades da região onde a usina será construída não foram devidamente consultadas 
pelo governo. 
Leia mais 
 

Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana constatou ausência absoluta do Estado na região do Rio 
Xingu 
O Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), órgão consultivo do governo, constatou uma 
situação de “ausência absoluta do Estado” na região do Rio Xingu, onde está sendo construída a Usina Belo 
Monte, obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

http://pantokrator.org.br/pt/media-center/noticias/brasil-noticias-mediacenter/conselho-nacional-de-direitos-da-pessoa-humana-constatou-ausencia-absoluta-do-estado-na-regiao-do-rio-xingu/
http://pantokrator.org.br/pt/media-center/noticias/brasil-noticias-mediacenter/conselho-nacional-de-direitos-da-pessoa-humana-constatou-ausencia-absoluta-do-estado-na-regiao-do-rio-xingu/


Leia mais 

 

MP recomenda respeito aos direitos dos agricultores e ribeirinhos na região de Belo Monte 
 
Recomendação foi enviada à Norte Energia e à E-labore, acusadas de pressionar e coagir as famílias a assinarem 
documentos permitindo o ingresso de técnicos em suas terras. 
Leia mais 

Belo Monte não cumpre regras, diz Ibama 

Relatório do órgão revela que apenas 5 das 40 condições socioambientais para início da obra foram atendidas. 
Obras de infraestrutura para suportar o fluxo de pessoas, como escolas e hospitais, estão entre os principais 
problemas. 
Leia mais 
 

Entidades internacionais se pronunciam 
Leia aqui nota da Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI.  
Leia aqui Pronunciamento da Anistia Internacional acerca da atitude do governo brasileiro diante da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.  
 
Leia no site da ABA outras notícias sobre Belo Monte. 
 

EVENTOS 

 

Eventos no Brasil 

Seminário Povos Indígenas: Identidade Étnica e Diversidade Cultural 
Data: 31 de maio a 02 de junho de 2011 
Local: UFRN - Miniauditório do IFRN – Campus Central, Natal/RN 
Informações: Cartaz 

I Seminário de Patrimônio Cultural e Museologia da UFSC 
Data: 01 a 03 de junho de 2011 
Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC – Florianópolis/SC 
Informações: www.naui.ufsc.br / 48 3721-4880  

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 
 
A Gol está oferecendo 15% de desconto nas passagens aéreas para participar na III REA/XII ABANNE. Os bilhetes 
podem ser emitidos nos canais abaixo: 
 
Telefone: 55-11-55084201 (opção 2- depto. eventos) 
E-mail: eventos@golnaweb.com.br 
Chat: atendimento nos idiomas português, inglês e espanhol 
Português: http://gol.directtalk.com.br/clientes/custom/voegol/eventos_pax/init_pax.htm 
Inglês: http://gol.directtalk.com.br/clientes/custom/voegol/eventos_ing_pax/init_pax.htm 
Espanhol: http://gol.directtalk.com.br/clientes/custom/voegol/eventos_esp_pax/init_pax.htm 
Código do evento: E0111MAO 

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

http://www.naui.ufsc.br/
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
mailto:eventos@golnaweb.com.br
http://gol.directtalk.com.br/clientes/custom/voegol/eventos_pax/init_pax.htm
http://gol.directtalk.com.br/clientes/custom/voegol/eventos_ing_pax/init_pax.htm
http://gol.directtalk.com.br/clientes/custom/voegol/eventos_esp_pax/init_pax.htm


I Seminário da Pós-graduação em Ciências Sociais da UFRB 
Data: 27 a 30 de setembro de 2011 
Local: Cachoeira - BA 
Informações: http://spgcsufrb.blogspot.com/ 

35º Encontro Anual da Anpocs 
Data: 24 a 28 de outubro de 2011 
Local: Caxambu/MG 
Informações: http://www.anpocs.org.br/portal/content/view/966/1/ 

Exposições 

O Brasil na Arte Popular 
Data: 17 de maio a 26 de junho de 2011 
Local: Museu Nacional – Brasília/DF 
Informações: Cartaz 

Juventude, desigualdades e o futuro do Rio de Janeiro 
Data: 6 a 8 de junho de 2011 
Local: Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Informações: http://pronex.iesp.uerj.br / juventude@iesp.uerj.br 

OPORTUNIDADES 
 
Pós-graduação 
 
Seleção para o PPGAS da UnB 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia informa a abertura dos Editais de Exame de Seleção para 
Candidatos residentes permanentes no Exterior/Mestrado e Doutorado, com ingresso de novos alunos em 2012. 
Inscrições: Mestrado – 09 a 31 de maio de 2011 e Doutorado – 09 de maio a 03 de junho de 2011. Informações: 
www.unb.br/ics/dan e www.unb.br/posgraduacao/stricto_sensu/editais.php. 
 

Concursos e seleções 

 

Bolsa de Pós Doutorado do Programa REUNI 
O Comitê Gestor de Bolsas CAPES-REUNI da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas 
Gerais estará recebendo inscrições de candidatos para exame de seleção a 01 (uma) vaga de Bolsa de Pós 
Doutorado do Programa REUNI. Inscrições: 04 a 19 de maio de 2011. Informações: Edital. 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Anthropológicas 
A Revista Anthropológicas, do PPGA/UFPE, (http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/home/index.php) 
convida para o envio de artigos, ensaios e resenhas para o vol. 22, ano 15, 2011. O número 22(1) não será 
temático, acolhendo textos com todos os temas que se encaixam na linha editorial do periódico. Prazo para o 
envio: 31 de julho de 2011. O tema do número 22(2) será "Africa away from Home". Serão publicados textos que 
tratam de temas do próprio continente africano ou da atual diáspora africana no mundo inteiro no contexto da 
globalização e de migrações recentes. Não serão aceitos textos sobre temas clássicos da antropologia afro-
brasileira, da "Africaat home". Prazo para a apresentação de textos: 31 de outubro de 2011. Consulte as 
instruções: http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/internas/instrucao-colaboradores.php. Informações: 
anthropologicas@ufpe.br. 
 
Revista de Ciências Sociais da UFC 
A Revista de Ciências Sociais, periódico acadêmico de publicação semestral do Programa de Pós Graduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Ceará, aceita contribuições originais para os próximos números que tratem 
dos seguintes temas: Gênero e Sexualidade, Identidades Culturais, Gênero eParticipação Política, Metodologias 
Quantitativas em Ciências Sociais e Sociologia e Psicanálise. Informações: rcs@ufc.br / http://www.rcs.ufc.br/.  
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OPSIS - Revista do Departamento de História e Ciências Sociais/UFG/CAC 

A OPSIS - Revista do Departamento de História e Ciências Sociais/UFG/CAC realiza chamada de artigos para sua 
décima primeira edição, números 01 e 02. Vol. 11, Nº 01, jan./jun., 2011 - Dossiê Estudos de Gênero: história, 
historiografia e pesquisa e a temática e vol. 11, Nº 02, jul./dez., 2011 - Dossiê Cultura, imaginário e poder. Os/as 
interessados/as em submeter artigos devem enviar seus trabalhos até o dia 30 de abril e 30 de junho de 2011, 
respectivamente, por meio do site www.revistas.ufg.br/index.php/opsis. 
 
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. Informações: http://www.ifch.unicamp.br/ceres/ruris/regraspublicacao_ruris.pdf.  
 

Lançamentos – Livros 2011 

FELDMAN-BIANCO, Bela, SANCHEZ, Liliana Rivera, STEFONI, Carolina e MARTINEZ, Marta Villa (org.). La 

construcción social del sujeto migrante en América Latina: Prácticas, Representaciones y Categorias. Quito: Flacso 

Editorial. 2011. 
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