Resumo da
Reunião do Conselho Diretor
30 de outubro de 2009
32º Encontro Anual da ANPOCS

Aprovados Novos sócios e Mudança de categoria
Sócios Efetivos - Antônio Pimentel Pontes Filho, Arlei Sander Damo, Izabel Gobbi,
Laércio Fidelis Dias, Mário de Souza Chagas, Maxim Repetto, Rubens C. F. Adorno,
Sidney Antonio da Silva; Sócios Estudantes: Erika Mesquita, Florêncio Almeida Vaz
Filho, Joana De Conti Dorea, Jonas Henrique de Oliveira, Pablo Ornelas Rosa, Thiago
Almeida Garcia, Waleska de Araujo Aureliano; Mudança da categoria sócio estudante
para sócio efetivo: Maria Cristina Caminha de Castilhos França e Mirtes Cristiane
Borgonha
Revisão geral do Estatuto
Será criada uma Comissão, coordenada pela atual Diretoria, para fazer uma revisão
aprofundada do Estatuto, a fim de adequá-lo a realidade. Essa Comissão realizará uma
minuta de alteração para ser submetida ao Conselho, por e-mail, e futuramente seguir
para votação em Assembléia.
Novo Grupo de Trabalho: GT Migrações Internacionais
Foi criado o GT Migrações Internacionais para tratar dos processos migratórios hoje,
acompanhar a questão da mudança na lei de migração no Brasil e os problemas dos
imigrantes brasileiros no exterior. O GT contará com as presenças já confirmadas dos
antropólogos: Bela Feldman Bianco (UNICAMP), Giralda Seyferth (UFRJ), Roque de
Barros Laraia (UnB) e Márcia Anita Sprandel (Senado Federal). Em breve estará no site
da ABA com sua formação completa.
Comissão de Ensino e Ofício do Antropólogo
Foi aprovada a junção da Comissão de Ensino com o GT Ofício do Antropólogo
sugerida pelo Prof. Henyo Trindade Barretto, coordenador do GT Ofício do
Antropólogo, devido à relação direta do ensino com o ofício do antropólogo.
Linha editorial e Revista da ABA
A Diretoria implementará um programa editorial da ABA com a constituição do
Conselho Editorial da ABA. Esta iniciativa pretende contribuir para a melhoria da
qualidade editorial (diagramação, designer gráfico, papel, etc.), distribuição e circulação
dos livros em livrarias de todo o país, imprimindo unidade e visibilidade à produção
intelectual da ABA. Também será criada uma revista impressa da ABA para
distribuição gratuita aos sócios. A pretensão é que o primeiro número seja lançado no 2º
semestre de 2009.
Local de realização da 27ª Reunião Brasileira de Antropologia
A Diretoria abriu chamada para receber candidaturas institucionais para realização da
27ª Reunião Brasileira de Antropologia. No entanto, a única apresentada foi a da
Universidade Federal do Pará, por meio de uma carta do reitor da UFPA, Prof. Dr. Alex
Bolonha Fiúza de Mello, ao Conselho Diretor da ABA oferecendo apoio para realização
da 27ª RBA.

Reajuste dos valores das anuidades
O Conselho aprovou o reajuste dos valores das anuidades, que não sofrem aumento
desde a gestão 2000/2002. Os novos valores discriminados a seguir começarão a vigorar
a partir de março de 2009: Sócios efetivos e correspondentes: R$200,00 - Sócios
estudantes: R$100,00
Voto da ABA à filiação da Anthropology Association of Ireland (AAI)
A ABA votou favoravelmente o pedido de filiação da Anthropology Association of
Ireland (AAI) ao WCAA - World Council of Anthropological Associations

