Informativo ABA nº 015/2009 – 17/12/2009
27a RBA em Belém
A presença do Presidente, que se juntou à Secretária da ABA, Professora Jane Beltrão, em Belém
na semana de 07 a 11 de dezembro, marcou a aceleração da movimentação para realização da
próxima RBA. A comitiva realizou várias visitas protocolares às Instituições de Ensino e Pesquisa e
às Agências de Fomento em busca do apoio para a realização do congresso. As instalações da
UFPA, onde será realizado o evento, foram visitadas, cuidadosamente vistoriadas e avaliadas para
verificar sua adequação para as necessidades do evento, no qual se espera ter cerca de 2.500 a
3.000 participantes, acompanhando o ritmo de crescimento das mais recentes reuniões.
Foi ainda realizado o primeiro encontro com antropólogos de Belém convidados pela Secretaria da
ABA, no qual estiveram presentes associados e não-associados da ABA, que ouviram uma breve
apresentação do formato e proposta do congresso. Este primeiro contato com os interessados
locais, que será seguido de outros ao longo dos próximos meses, buscou obter adesões e apoios
para a organização do evento, estimular a participação de todos e obter contribuições para a
formatação de atividades paralelas que destaquem e valorizem as características regionais.
Discutiu-se, ainda, a formação de uma Comissão Organizadora local com participação de docentes,
pesquisadores e estudantes para a condução das atividades necessárias para a realização do
evento.
Mensagem de Boas Festas
Em nome da diretoria da ABA desejamos a tod@s @s colegas que as festas natalinas sejam de
intensa confraternização, e que o Ano de 2010 traga consigo a renovação pela alegria das
realizações para todos e cada um de nós.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecermos o apoio incondicional de cada associad@ às
atividades de nossa Associação em 2009. Lembramos, ainda, que no ano de 2010 teremos nossa
27ª Reunião Brasileira de Antropologia, sendo nossa expectativa contar com a intensa colaboração
de tod@s para repetir e ampliar o sucesso obtido nas RBAs anteriores.
A tod@s e cada um@ d@s associad@s, estendemos nosso abraço fraterno,
Carlos Caroso, Presidente
Associação Brasileira de Antropologia
Recesso da Secretaria
Informamos que a Secretaria da ABA encerrará suas atividades no dia 18 de dezembro de 2009, às
12h, e retornará às atividades no dia 04 de janeiro de 2010.
Mudanças de categoria e Novos sócios aprovados pela ABA no ano de 2009
No ano de 2009, a ABA aprovou a filiação de 50 sócios efetivos, 40 sócios estudantes, 03 sócios
correspondentes e 13 mudanças de categoria.
Relação de sócios efetivos aprovados: Alicia Ferreira Gonçalves, Andréa de Souza Lobo,
Antônio Carlos Rafael Barbosa, Antônio da Silva Câmara, Antonio Maurício Dias da Cota, Camilo
Luiz Vaz Barbosa, Carlos Sandroni, Giovana Acacia Tempesta, Carmen Lucia da Silva, Claudia
Barcellos Rezende, Cristina Aparecida Vilas Bôas, Daniele de Menezes Pires, Deborah Bronz,
Djanilson Amorim da Silva, Emílio Nolasco de Carvalho, Francisca Verônica Cavalcante, Gabriel de
Santis Feltran, Gil Almeida Felix, Glaucia Maria Quintino Barauna, James Robert Welch, João Batista
de Jesus Felix, Joseline Simone Barreto Trindade Julio Cesar de Souza Tavares, Jurema Machado de
Andrade Souza, Karenina Vieira Andrade, Kátia Sento Sé Mello, Luciana de Oliveira Dias Matos, Luiz
Fernando Rojo Mattos, Luiz Gustavo Pereira de Souza Correia, Marcelo Moura Mello, Marcelo Simão
Mercante, Márcia Fernanda Ferreira Malheiros, Márcia Regina Calderipe Farias Rufino, Maria Cecilia
Patricio, Maria Celeste Mira, Maria Dione Carvalho de Morais, Maria Guiomar de Melo, Maria Lídia
Medeiros de Noronha Pessoa, Marina Annie Martine Berthet Ribeiro, Marlúcia Valéria da Silva, Mary
Alves Mendes, May Waddington Telles Ribeiro, Myrian Sepulveda dos Santos, Paulo Murilo
Guerreiro do Amaral, Pedro Paulo Thiago de Mello, Rodrigo Theophilo Folhes, Rogério Humberto
Zeferino Nascimento, Rosa Maria de Aquino, Shara Jane Holanda Costa Adad, Silvia Garcia
Nogueira e Suzana Maia.
Relação de sócios estudantes aprovados: Adilson Matos Chagas Filho, Alexandre Colli de
Souza, André Gil Ribeiro de Andrade, Ane Katrine Blikstad, Anelise Fróes da Silva, Breno Rodrigo de
Oliveira Alencar, Bruna Pastro Zagatto, Carlos Andrade Rivas Gutierrez, Carolina de Castro
Barbosa, Daniel Oliveira da Silva, Daniela Caruza Gonçalves Ferreira, Danilo César Souza Pinto,
David Ivan Rezende Fleischer, Diego Barbosa da Silva, Diego Soares da Silveira, Gilson José
Rodrigues Junior, Ivana de Oliveira Gomes e Silva, Iolene Mesquita Lobato, Jania Perla Diógenes de

Aquino, Jaqueline Pereira de Sousa, Joana Campos Rocha, João Siqueira, Josiane Carine Wedig,
Joyce Kelly da Silva Oliveira, Lena Tatiana Dias Tosta, Leticia de Luna Freire, Marcelo Francisco de
Assis, Lucia Mury Scalco, Mabel Luz Zeballos Videla, Marcela Nogueira de Andrade, Maria Elza
Soares da Silva, Mônica Maria Gusmão Costa, Natália Cristina Marciola Sganzella, Natelson Oliveira
de Souza, Raiana Mendes Ferrugem, Rolf Ribeiro de Souza, Rose Mary Gerber, Rosiane Ferreira
Martins, Taniele Cristina Rui e Violeta Maria de Siqueira Holanda.
Relação de sócios correspondentes: Brígida Renoldi, Maria Gabriela Lugones e Susana Soares
Branco Durão.
Relação de mudanças de categoria: Fábio Reis Mota, Felipe Ferreira Vander Velden, Francirosy
Campos Barbosa Ferreira, Izabela Tamaso, Janine Helfst Leicht Collaço, Lelio Nicolás Guigou, Lenin
dos Santos Pires, Luciane Ouriques Ferreira, Margarete Fagundes Nunes, Maria Denise Fajardo
Grupioni, Simone Becker, Soraya Silveira Simões e Voyner Ravena Cañete.
NOTÍCIAS DA ABA
Fundo ABA no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)
Na gestão 2004/2006 da Dra. Miriam Pilar Grossi, considerando que o Arquivo Edgard Leuenroth da
Universidade Estadual de Campinas abrigava acervo de interesse da Associação Brasileira de
Antropologia (ABA) a partir de pesquisas sobre História da Antropologia empreendidas pela Dra.
Marisa Corrêa e da doação do acervo do Dr. Roberto Cardoso de Oliveira, ambos docentes da
Instituição, ficou decidido que o acervo da ABA deveria ser repassado ao Arquivo pela importância
de reunir a documentação lugar que garanta a guarda e consulta dos arquivos da Associação. Leia
mais
Perícia antropológica e a defesa dos direitos socioculturais
ABA participou de Curso de Aperfeiçoamento: “Perícia antropológica e a defesa dos direitos
socioculturais”, oferecido em conjunto com a Escola Superior do Ministério Público da União ESMPU, nos dias 23 e 24 de novembro de 2009.
O golpe contra o direito quilombola da Invernada dos Negros
Confira o artigo da antropóloga Raquel Mombelli, intitulado O golpe contra o direito quilombola da
Invernada dos Negros. Leia mais
Alcida Rita Ramos recebeu título de Professora Emérita da UnB
A antropóloga Alcida Rita Ramos, um dos principais nomes da Antropologia brasileira, recebeu o
título de Professora Emérita da Universidade de Brasília no dia 20 de novembro. A honraria é
concedida a docentes aposentados que se destacaram no exercício da atividade acadêmica. Alcida
lutou mais de duas décadas pela demarcação das terras dos índios Yanomami. Leia mais
OUTRAS NOTÍCIAS
Programa de Pós-Graduação em Antropologia na UFPA
Cumprindo os cânones rituais foi referendado pelo Conselho Superior de Ensino Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) da UFPA o novo Programa de Antropologia que trabalha os quatro campos
tradicionais da disciplina. Leia mais
NEIJ – Núcleo de estudos da infância e juventude
O NEIJ surgiu no âmbito do CRIA, Portugal, em simultâneo à realização de um Painel Temático no
IV Congresso da APA. Proposto e coordenado por Lorenzo Bordonaro, Ângela Nunes e Manuela
Ferreira, agrega pesquisadores de diversas instituições e tem como objetivo integrar o debate
epistemológico sobre crianças, infância e juventude no âmbito das ciências sociais, salientando o
contributo teórico e metodológico da Antropologia. O núcleo pretende dar visibilidade a esta área
de estudos e à diversidade das suas temáticas, incentivar a investigação e produção científica,
fomentar o intercâmbio entre investigadores e estudantes, instituições estatais e organizações da
sociedade civil, a nível nacional e internacional. O NEIJ é um espaço de debate, troca e partilha
sempre em construção. Proposta: http://cria.org.pt/neij, blog: http://neij-cria.blogspot.com.
Contato: neij@cria.org.pt

EVENTOS
- Eventos no Brasil

Conjunto de ações na semana do museólogo
Data: 16 a 18 de dezembro de 2009
Local: Palácio da Aclamação, Salvador
Informações. (61) 3414 6167/6213, cassia.mello@iphan.gov.br
Simpósio Fazendo Gênero 9 - Diásporas, Diversidades, Deslocamentos
Data: 23 a 26 de agosto de 2010
Local: Universidade Federal de Santa Catarina
Inscrições: até 28 de fevereiro de 2010
Informações: http://www.fazendogenero9.ufsc.br/
- Eventos no Exterior
70 Congreso Anual de la Sociedad de Antropología Aplicada (SfAA)
Data: 24 a 27 de março de 2010
Local: Mérida, Yucatán, México
Informações: www.sfaa.net
Conference on Applied Interculturality Research
Data: 7 a 10 de Abril de 2010
Local: Graz, Austria
Informações: http://www.uni-graz.at/fAIR/cAIR10/
XVI Conferéncia Internacional de História Oral
Data: 7 a 11 de julho 2010
Local: Praga.
Informações: http://www.ioha2010prague.cz/
XVII ISA World Congress of Sociology
Data: 11 a 17 de julho de 2010
Local: Gothenburg, Sweden
Informações: http://www.isa-sociology.org/congress2010/
6ª Jornada "Etnografía y Métodos Cualitativos"
Data: 11 a 13 de agosto de 2010
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: www.ides.org.ar
I Congresso Nacional de Antropologia Social e Etnologia
“Globalización, Diversidad y Práctica Antropológica”
Data: 22 a 24 de setembro de 2010
Local: Cidade do México
Informações: congresoantropologia2010@gmail.com
OPORTUNIDADES
- Concursos e Seleções
Edital de Apoio à Produção de Documentários - Etnodoc 2009
Será lançado em 26 de novembro a segunda edição do Edital de Apoio à Produção de
Documentários - Etnodoc 2009, que visa a documentação e difusão do patrimônio cultural imaterial
do país por meio de apoio à produção de documentários inéditos para exibição em TVs públicas. O
lançamento ocorre no Arte Sesc Flamengo, no Rio de Janeiro, no âmbito da 14ª Mostra
Internacional do Filme Etnográfico. O concurso está aberto a brasileiros natos ou naturalizados, ou
residentes no Brasil há mais de dois anos. Inscrições gratuitas: até 30 de dezembro de 2009 pelo
site: www.etnodoc.org.br. O resultado da seleção será divulgado até 30 dias após o encerramento
das inscrições de projetos. A ação é uma iniciativa da Associação Cultural de Amigos do Museu de
Folclore Edison Carneiro em parceria com o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular,
Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
Secretaria do Audiovisual e Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, e Empresa
Brasileira de Comunicação e conta com o patrocínio da Petrobras no valor de R$ 1 milhão e 200
mil.
Concurso para docente na Universidade de Cape Town

O Departamento de Antropologia da Universidade de Cape Town – África do Sul – abriu concurso
para docentes com doutoramento em Antropologia Social (completo ou em fase de conclusão) e
competências para ministrar aulas em níveis de graduação e pós graduação. Prazo de apresentação
de candidaturas: 1 de Janeiro de 2010. Informações: http://www.apantropologia.net/
Concurso para Professor de Antropologia UFMG
A Universidade Federal de Minas Gerais abriu edital (nº 776) para uma vaga para professor de
antropologia (ou áreas afins) com experiência socioambiental. Inscrições: até 14 de janeiro de
2010. Informações: tel. 31-3409-5032 (Depto de Sociologia e Antropologia UFMG).
Programa de Bolsa Dra. Ruth Cardoso
A CAPES, por meio da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, a FAPESP, a Universidade
de Columbia e a Comissão Fulbright, tornam pública a realização de seleção de
professor/pesquisador visitante na Universidade de Columbia pelo Programa de Bolsa Dra. Ruth
Cardoso. Inscrições: até 15 de janeiro de 2010. Informações:
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3296-programa-ruth-cardoso
Concurso para Professor de Antropologia na UFRN
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu uma vaga para Professor de Antropologia, por
meio do edital nº035/2009. Inscrições: até 29 de janeiro de 2010. Informações: www.prh.ufrn.br.
Há vagas de outras áreas no Edital.
Concurso para antropólogo na UFG
Foi publicado o edital de concurso público para uma vaga para professor adjunto DE, Teoria
Antropológica na Universidade Federal de Goiás. Inscrições: até 08 de fevereiro de 2010. Confira o
edital na íntegra:
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concurso/cd_concurso/638.
Femact lança edital para fixação de 15 Doutores em Roraima
A Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – Femact lança edital referente ao
Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR), que tem a finalidade de
estimular a fixação de 15 Doutores brasileiros em instituições públicas e privadas de ensino
superior e pesquisa no Estado de Roraima. Serão concedidas 15 bolsas de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico Regional, pelo período de 36 meses no nível de enquadramento feito pelo
CNPq, nas seguintes linhas de pesquisas: Pesquisa básica em biodiversidade amazônica; Coleções
arqueológicas e antropológicas; Produção sustentável com tecnologias apropriadas, e Soluções
econômicas de engenharia para pequenos produtores. A data limite para o envio de projetos e
documentos obrigatórios é dia 10 de fevereiro de 2010. A análise e julgamento dos projetos
acontecerão dia 10 de março e o resultado final do julgamento dia 15 de março. O edital estará
disponível no site da Femact www.femact.gov.rr.gov.br.
- Prêmios
Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social
Estão abertas as inscrições ao Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social, que visa
reconhecer e valorizar as boas práticas de Municípios, Estados ou do Distrito Federal, e da
sociedade civil organizada, além de estudos acadêmicos produzidos por pesquisadores. A
premiação é uma idealização do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e
contempla as áreas de assistência social, segurança alimentar e nutricional, transferência de renda
e inclusão produtiva. O prêmio tem como temática as “Ações Integradas para a Proteção e
Promoção Social” e o seu nome presta uma homenagem à ex-secretária nacional de Renda de
Cidadania do MDS, Rosani Cunha, falecida em novembro de 2008. Inscrições: até 15 de janeiro de
2010. Informações: http://www.mds.gov.br/premiorosanicunha
2ª Edição do concurso de ensaios e monografias sobre experiências inovadoras no campo
das políticas públicas com foco na redução das desigualdades
O concurso Políticas Públicas e Equidade têm como objetivos: premiar ensaios que identifiquem,
avaliem e discutam experiências de ação pública que contribuam efetivamente para a redução das
desigualdades econômicas, sociais, políticas, de gênero e de raça/etnia; estimular a produção de
jovens pesquisadores/as sobre estudos aplicados no campo interdisciplinar da equidade; contribuir
para a construção de conhecimentos práticos que possam ajudar as organizações públicas
brasileiras a cumprir com maior eficácia às obrigações constitucionais explicitadas no art. 3, III e IV
da Constituição de 1988. Inscrições: até 13 de abril de 2010. Informações:
http://www.fgv.br/ceapg/

PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção
A RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção está recebendo artigos, resenhas, traduções
para os próximos números de 2010 [v. 9 n. 25 (abril/10); n. 26 (agosto/10) e n. 27
(dezembro/10)]. Contribuições podem ser encaminhadas através do email grem@cchla.ufpb.br.
Normas para a publicação podem ser visualizadas no site da revista
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html.
Revista Campos
A Revista CAMPOS, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal
do Paraná, está recebendo contribuições para sua edição nº 10/2, correspondente ao segundo
semestre de 2009. A revista publica artigos inéditos, ensaios bibliográficos e resenhas na área de
Antropologia e áreas afins. Os textos podem ser enviados para: campos@ufpr.br ou pelo Sistema
Eletrônico de Revistas da UFPR: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos. Site da revista:
http://www.ser.ufpr.br/campos
Revista Ágora
A Revista Ágora abre chamada de artigos para a composição dos v.4, n.5 e v.5, n.6. Para o v.4,
n.5, as contribuições podem ser enviadas até 30 de janeiro de 2010. Para o volume v.5, n.6, envio
de contribuições até 30 de abril de 2010. A revista aceita artigos, resenhas e ensaios nas áreas de
sociologia, antropologia e filosofia. As contribuições deverão ser enviadas para:
fcluc@yahoo.com.br. Regras de submissão de artigos disponíveis no site:
http://www.iseseduca.com.br/. Informações: 0xx 87 3871-0940 – 0xx 87 3871 – 5040.
Revista Vivência
A Revista Vivência é uma publicação semestral do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da
UFRN e abre chamada de artigos para o volume Modernidade na América Latina. Editores
convidados: Maria Érica de Oliveira Lima e Sebastião Guilherme Albano da Costa. Envio de artigos:
até 15 de janeiro de 2010, para o email: vivencia_alatina@cchla.ufrn.br. Normas para publicação:
www.cchla.ufrn.br/vivencia.
Revista Interseções
A Interseções: revista de estudos interdisciplinares, publicação do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, recebe, até 15 de janeiro de 2010,
artigos, resenhas e ensaios para os próximos números. As normas para publicação e outras
informações podem ser obtidas através dos e-mails revinter@uerj.br e intersecoes@gmail.com.
Revista R@u
r@u, revista eletrônica semestral organizada pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, convida professores, pesquisadores e
estudantes de pós-graduação para submeterem artigos, ensaios, resenhas e relatos de pesquisas
para o seu segundo número. Prazo para o envio das publicações: até 31 de janeiro de 2010.
Instruções: https://sites.google.com/site/raufscar/diretrizes
Endereço editorial: rau.ppgas@gmail.com
Revista Horizontes Antropológicos - UFRGS
A revista Horizontes Antropológicos, está aceitando artigos para o seu 34o. Número, que será
lançado em outubro de 2010. O tema deste número é “Ciclos da vida”. Serão avaliados trabalhos
teóricos e etnográficos que reflitam sobre o processo vital como um todo, assim como sobre suas
fases: infância, adolescência, juventude, vida adulta e envelhecimento. Os artigos a serem
considerados devem abordar o tema desde a perspectiva da antropologia ou das suas áreas afins.
Horizontes Antropológicos está avaliada como uma revista A1 no Qualis Periódicos da Capes e seus
artigos são publicados na forma impressa pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
UFRGS e em formato eletrônico no Scielo: www.scielo.br/. A organização do número está ao
encargo de Cornelia Eckert e Carlos Alberto Steil. Endereço para envio dos textos via e-mail:
horizontes@ufrgs.br. Endereço web e orientações para os autores:
http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/index.html. Prazo para envio dos textos: até 28 de fevereiro de
2010.
- Revistas

Revista Chilena de Antropologia Visual, nº XIV - www.antropologiavisual.cl
Revista POIESIS - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) da UFF, número 13,
editada por Luciano Vinhosa e Lígia Dabul.
Revista Dimensión Antropológica, año 16, vol. 45, enero-abril, 2009, CONACULTA-INAH, ISSN
1405-776X - www.dimensionantropologica.inah.gob.mx
Revista Studium 29 - www.studium.iar.unicamp.br
Revista Cadernos do LEME – número 1 - www.ufcg.edu.br/~leme
- Livros
BARBOSA, Lívia. PORTILHO, Fátima. VELOSO, Letícia. (orgs.) Consumo: cosmologias e
sociabilidades. Rio de Janeiro: Mauad X e Edur. 2009.
BELLINGER, Carolina. PERUTTI, Daniela. ANDRADE, Lúcia. Terras Guarani no Sul e Sudeste. São
Paulo: Comissão Pró-Índio. 2009
BRUNO, Regina. Um Brasil ambivalente: agronegócios, ruralismo e relações de poder. Rio de
Janeiro: Mauad X e Edur. 2009.
DELGADO, Nelson Giordano. O regime de Bretton Woods para o comércio mundial: origens,
instituições e significado. Rio de Janeiro: Mauad X e Edur. 2009.
LABATE, Beatriz Caiuby. PACHECO, Gustavo. Música brasileira de ayahuasca. Campinas: Editora
Mercado de Letras. 2009.
PEREZ, Freitas Léa. TAVARES, Fátima. CAMURÇA, Marcelo. (orgs.) Ser Jovem em Minas Gerais.
Belo Horizonte: Editora Argumentum. 2009.
ROCHA, Everardo e PEREIRA, Cláudia. Juventude e Consumo: um estudo sobre a comunicação na
cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad, 2009.
ROMANO, Jorge Osvaldo. Política nas Políticas: um olhar sobre a agricultura brasileira. Rio de
Janeiro: Mauad X e Edur. 2009.
SCHUCH, Patrice. "Práticas de Justiça: antropologia dos modos de governo da infância e juventude
no contexto pós-ECA". Porto Alegre: Editora da UFRGS. 2009.

Informativo Especial nº 014/2009 – 19/11/2009
27ª RBA/Mesas-Redondas e Grupos de Trabalho aprovados
Já estão disponíveis na página da ABA as Mesas-Redondas e Grupos de Trabalho (GTs) aprovados
para a próxima Reunião Brasileira de Antropologia.
A decisão do Conselho Diretor, na seleção das propostas, levou em consideração as regras prédefinidas - divulgadas no site da ABA - assim como o caráter subjetivo dos conteúdos, buscando
dar prioridade às propostas que contribuíssem para a diversidade temática do conjunto das
atividades da 27ª RBA.
A ABA agradece a todos que inscreveram propostas de grupos de trabalhos e/ou mesas redondas,
contribuindo para a construção de uma instigante agenda de discussão. Para verificar a listagem
das atividades já aprovadas acesse:
http://www.abant.org.br/noticias.php?type=congressoRBA#552.
O início do processo de inscrição de resumos nos Grupos de Trabalho será anunciado pelo
Informativo eletrônico e site da ABA.

Informativo ABA nº 013/2009 – 05/11/2009
NOTA DA ABA
Claude Lévi-Strauss
A ABA tem o pesar de informar a seus associados a morte de Claude Lévi-Strauss, um dos mais
destacados antropólogos da atualidade, no dia 01 de novembro. Lévi-Strauss faleceu aos 100 anos
de idade e completaria 101 anos no próximo dia 28 de novembro.
ABA assina carta conjunta com SBS e ABCP ao Ministro da Educação
ABA assina carta conjunta com SBS e ABCP ao Ministro da Educação, em oposição à proposta de
reclassificação na subárea de ciências sociais, e envia carta redigida pela Comissão de Ensino e
Ofício do Antropólogos.
Leia mais
NOTÍCIAS DA ABA
Reunião de Antropologia do Mercosul
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2009, bajo la consigna “Diversidad y poder en
América Latina” tuvo lugar en Buenos Aires la VIIIª Reunión de Antropología del Mercosur (RAM),
organizada por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM). Leia mais
EVENTOS
- Eventos no Brasil
I Encontro Regional da ABET-Sul: Diálogos interculturais e políticas públicas na
Etnomusicologia contemporânea
Data: 03 a 05 de novembro de 2009
Local: UFPEL, Pelotas.
Informações: encontro.abetsul@gmail.com ou pelo telefone (53) 3284-5514
III Jornada de Estudos sobre Etnicidade de Pernambuco
Data: 4 a 6 de novembro de 2009
Local: CFCH, UFPE - Recife.
Programação: http://movimentoemrevista.blogspot.com/
Quem tem direitos sobre a música tradicional? Um antropólogo na floresta de leis e
advogados
Conferencista: Dr. Anthony Seeger (University of Chicago)
Data: 06 de novembro de 2009, às 14h30.
Local: UFRGS, Porto Alegre
Coordenação: Profa. Dra. Maria Elizabeth Lucas
Promoção: Grupo de Estudos Musicais (GEM), PPGMUS/UFRGS e PPGAS (IFCH, UFRGS)
Apoio: ILEA UFRGS
Realização: Encerramento do Ciclo de Conferência PPGAS UFRGS - 35anos
Seminário De camponeses a quilombolas: O caso da comunidade dos Almeidas
Data: 06 de novembro de 2009
Local: CEPPAC, UnB, Brasília
Palestrante: Ivanise Rodrigues dos Santos
Realização: GERI – Grupo de estudos em Relações Interétnicas
Informações: http://www.unb.br/ics/dan/geri
Antropologia e religião
Conferencista: Enzo Pace (Universidade de Pádua, Itália)
Data: 09 de novembro de 2009, às 14h
Local: UFRGS, Porto Alegre
Coordenação: Prof. Dr. Ari Pedro Oro
Promoção: NER e PPGAS (IFCH, UFRGS)

Realização: Encerramento do Ciclo de Conferência PPGAS UFRGS - 35anos
I Seminário Latino-americano de Povos Indígenas e Direitos Humanos da USP
Data: 9 e 10 de novembro de 2009.
Local: Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, São Paulo.
Informações: (11) 97398055 / (11) 24923585 – renatoeliseu@usp.br,
direitosindigenas@gmail.com
Realização: Observatório Interdiciplinar de Políticas Publicas e Pró-reitoria de Cultura e Extensão
Universitária da USP
Seminário Pertencimento familiar e hierarquias de classe: segredo, ruptura e
desigualdade nas narrativas de adotados brasileiros
Palestrante: Dra. Claudia Fonseca (UFRGS)
Data: 11 de novembro de 2009, às 16h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Dra. Patrice Schuch e Profa. Dra. Juliana Braz Dias
Encontro Internacional Religião: questões de fronteira
Data: 11 a 13 de novembro de 2009
Local: PUC, São Paulo
Informações e inscrições: nures@pucsp.br
Realização: PUC – SP, PEPG em Ciências Sociais - Faculdade de Ciências Sociais e Núcleo de
Estudos Religião & Sociedade
Apoio: Editora Paulus
Ética e Regulamentação na Pesquisa Antropológica
Data: 12 e 13 de novembro de 2009
Local: UnB, Brasília
Coordenação: Soraya Fleischer e Patrice Schuch
Informações: (61) 3307-2368, dan@unb.br
Seminário Internacional Estado, Filantropia e Assistência
Data: 16 a 19 de novembro de 2009
Local: Hotel SESC Copacabana – R. Domingos Ferreira, 160 Copacabana
Salão Verde (5o andar) Rio de Janeiro
Informações: (21) 3882-9161 (Tatiana Leite) eventosdepes@coc.fiocruz.br
Realização: Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz
II Seminário de trabalho, educação e políticas públicas
Data: 17 e 18 de novembro de 2009
Local: Centro Social São Vicente, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
Promoção: Grupo de Pesquisas Sobre Trabalho, Política e Sociedade (GTPS) da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro.
I Simpósio Nacional de Ciências Sociais - UFG
Data: 17 a 20 de novembro de 2009
Local: Campus II da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia
Informações: http://www.cienciassociais.ufg.br/sncs/
Seminário Aprendizagem e cultura, aprendizagem da cultura: algumas explorações
Palestrante: Ana Maria Gomes (UFMG)
Data: 18 de novembro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Dra. Patrice Schuch e Profa. Dra.Juliana Braz Dias
Classificações e Reclassificações: O campo das Políticas Públicas de Juventude e o Campo
das Políticas da Infância e da Juventude
Conferencista: Dra. Rosilene Barbosa Alvim (UFRJ, Brasil)
Data: 19 de novembro de 2009 às 13h30
Local: UFRGS, Porto Alegre
Coordenação: Profa. Dra. Denise Jardim
Promoção: Naci e PPGAS (IFCH, UFRGS)

Realização: Encerramento do Ciclo de Conferência PPGAS UFRGS - 35anos
Seminário Franco-Brasileiro - Patrimônio Cultural e Sistemas Agrícolas Locais
Data: 19 e 20 de novembro de 2009
Local: Auditório da Biblioteca de Brasília, Brasília.
Organização: Iphan e IRD
XI Cidade Revelada
Data: 25 a 27 de novembro de 2008.
Local: Itajaí, Santa Catarina
Informações: http://www.cidaderevelada.itajai.sc.gov.br
Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Data: 26 de novembro a 04 de dezembro de 2009
Local: Rio de Janeiro
Coordenadores: Patrícia Monte-Mór e José Inácio Parente
Inscrições e Informações: http://www.mostraetnografica.com.br/
III Jornada Brasil-Espanha: o Plano Museológico: instrumento de planejamento
Data: 30 de novembro a 2 de dezembro de 2009
Local: Rio de Janeiro
Inscrição: até 13 de novembro de 2009 em http://www.ibram.gov.br/doc/form_brasil_espanha.doc
e encaminhá-lo para cyntia.uchoa@gmail.com ou felipe.ornelas10@gmail.com.
Informações: (61) 3414 6167
Realização: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram do Ministério da Cultura do Brasil e a Subdireção
Geral de Museus Estatais - SGME do Ministério da Cultura da Espanha
- Eventos no Exterior
2º Jornada del Mercosur y 3º de la Provincia de Buenos Aires sobre Patrimonio Cultural y
Vida Cotidiana
Data: 11 a 13 de novembro de 2009
Local: La Plata (www.laplata.gov.ar)
Informações: jornadas@ic.gba.gov.ar
Envio de resumos: cepei2@ic.gba.gov.ar
XV Jornadas sobre alternativas religiosas En América Latina:
Estado/Religiones/Culturas/Ciudadania
Data: 11 a 14 de novembro de 2009
Local: Santiago - Chile
Informações: http://web.usach.cl/idea ou christian.martinez@usach.cl
Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema
Interamericano
Data: 7 a 11 de dezembro de 2009
Local: Bogota-Colombia
Informações: http://www.politicaspublicas.net/panel/convocatorias/becas/411-seminario-oea.html
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação
Processo de Seleção de Mestrado e Doutorado no PPGAS da Universidade Federal de São
Carlos
Informações sobre a documentação necessária, a bibliografia da prova e as linhas de pesquisa do
programa, acessar:
http://www2.ufscar.br/interface_frames/index.php?link=http://www.ufscar.br/ppgas/. Prazo de
Inscrição: 03 a 10 de novembro de 2009. Informações: 16-3351-8369.
Seleção de Mestrado e Doutorado na UFBA
O Processo Seletivo 2010 para ingresso de alunos (mestrado e doutorado) no Programa de PósGraduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia encontra-se aberto até 16 de
novembro de 2009. Informações: www.ppga.ufba.br

Mestrado em Direito - Edital Indígenas
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará (Área de Concentração:
Direitos Humanos) abre 4 (quatro) vagas de aluno(a) especial no Curso de Mestrado. Inscrições:
até 09 de dezembro de 2009. Informações: www.ufpa.br/ppgd, (91) 3201-7327.
- Concurso e Seleções
Edital MCT/CNPq/CT-Petro N º 39/2009
Este edital tem o objetivo de selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, e que
promovam a ampliação de pesquisas com vistas ao uso sustentável do potencial biotecnológico da
biodiversidade marinha existente nos ecossistemas costeiros e nas áreas marítimas sob jurisdição
brasileira e de interesse nacional. Inscrições até 23 de novembro de 2009. Informações:
http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/039.htm
Convocatoria profesor(a) agregado(a) - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede Ecuador, requiere los servicios de
un(a) profesor(a) agregado(a) para trabajar con dedicación exclusiva al menos por un año. Perfil:
Ph.D. o Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad o mención en Ciencia Política, Sociología o
Políticas Públicas, o carrera afín. Conocimientos profundos en economía y finanzas públicas, política
comparada, teoría social y métodos cuantitativos. Justificar al menos tres publicaciones académicas
(libro, artículos o capítulos en libros). Se dará preferencia a investigadores o investigadoras con
experiencia en el análisis de políticas públicas, de sistemas institucionales y/o de reformas
institucionales.
Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida de acuerdo al formato adjunto y deberán
incluir además una explicación de motivos y proyección académica en no más de 2.000 caracteres.
Recepción de candidatura: Coordinación del programa de Políticas Públicas y Gestión:
lalibrahim@flacso.org.ec con copia a la Coordinación Docente de la FLACSO:
docente@flacso.org.ec. Fecha límite de recepción: Lunes, 30 de noviembre de 2009, a las 09h00
am.
Seleção de docente para área de sociologia do IUPERJ
O Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) comunica à comunidade
acadêmica que está realizando um processo de seleção para o preenchimento de uma posição de
professor na área de Sociologia, em qualquer especialidade. Os candidatos, necessariamente
doutores, deverão enviar ao IUPERJ seu curriculum vitae e cópias de duas publicações até o dia 30
de novembro de 2009. O currículo deve incluir os dados de contato (telefone e endereço
eletrônico). Os candidatos selecionados serão convidados a apresentar uma palestra no IUPERJ. Os
currículos deverão ser enviados para Florita Santos – IUPERJ. Endereço: Rua da Matriz, 82 –
Botafogo – 22260-100 – Rio de Janeiro/RJ. E-mail: florita@iuperj.br
Concurso - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul abriu vaga para professor efetivo nas áreas de
Ciências Sociais, Agronomia, Engenharia Florestal, Direito, Geografia, Pedagogia, Ciências
Contábeis e Ciência da Computação. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via Internet no
endereço eletrônico http//www.fapems.org.br, no período compreendido entre 8h do dia 03 de
novembro e 17h do dia 30 de novembro de 2009, observando o horário oficial do Estado de Mato
Grosso do Sul. Edital: http://www.uems.br/portal/editais/176_1_15-10-2009_10_41_35.pdf
Concurso para docente na Universidade de Cape Town
O Departamento de Antropologia da Universidade de Cape Town – África do Sul – abriu concurso
para docentes com doutoramento em Antropologia Social (completo ou em fase de conclusão)e
competências para ministrar aulas em níveis de graduação e pós graduação. Prazo de apresentação
de candidaturas: 1 de Janeiro de 2010. Informações: http://www.apantropologia.net/
PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
Revista VIBRANT, edição 7.1
A VIBRANT estendeu para 20 de dezembro de 2009 o prazo para envio de artigos, resenhas e
material audiovisual, para compor o dossiê "Religião, Cosmologia e Diversidade Sexual", edição
7.1. O dossiê reunirá artigos escritos por antropólogos/as que trabalhem ou estudem no Brasil que
tenham como foco distintas matrizes religiosas, e que abordem o modo como diferentes

cosmologias, rituais, doutrinas e correntes religiosas, têm lidado e buscado explicar e significar
práticas afetivo-sexuais dissidentes das normas sociais vinculadas à heterossexualidade.
Gostaríamos imensamente de contar com sua valiosa colaboração. Aguardamos o envio de seu
artigo ou resenha.
O volume tem como objetivo a publicação de artigos que revelem a diversidade de perspectivas
teóricas sobre o tema, fornecendo subsídios para uma análise comparativa dos fenômenos
envolvendo homossexualidade, cosmologias e religião, tanto sob o ponto de vista histórico como
comparativo. 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 os seus textos aos editores
deste número, Miriam Pillar Grossi (miriamgrossi@gmail.com), Peter Fry (phfrio@gmail.com) e
Marcelo Natividade (marcelonatividade@hotmail.com).
RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção
A RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção está recebendo artigos, resenhas, traduções
para os próximos números de 2010 [v. 9 n. 25 (abril/10); n. 26 (agosto/10) e n. 27
(dezembro/10)]. Contribuições podem ser encaminhadas através do email grem@cchla.ufpb.br.
Normas para a publicação podem ser visualizadas no site da revista
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html.
Revista de Antropologia e Arte
A revista Antropologia e Arte, vinculada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp,
está recebendo contribuições para o seu 2° número. As colaborações devem ser enviadas até o dia
05 de dezembro para revistagestaa@gmail.com Informações:
http://www.ifch.unicamp.br/proa/colaboracoes.html
Revista Cuadernos de Antropología Social da Facultad de Filosofía y Letras – UBA
Convocatória para apresentação de artigos para o Nº 31 janeiro-junho 2010. Recebimento de
artigos: 27 de novembro a 7 dezembro de 2009. Informações: (54 11) 4432-0606, int. 192. Email: cuadernosseanso@gmail.com
Revista Horizontes Antropológicos - UFRGS
A revista Horizontes Antropológicos, está aceitando artigos para o seu 34o. Número, que será
lançado em outubro de 2010. O tema deste número é “Ciclos da vida”. Serão avaliados trabalhos
teóricos e etnográficos que reflitam sobre o processo vital como um todo, assim como sobre suas
fases: infância, adolescência, juventude, vida adulta e envelhecimento. Os artigos a serem
considerados devem abordar o tema desde a perspectiva da antropologia ou das suas áreas afins.
Horizontes Antropológicos está avaliada como uma revista A1 no Qualis Periódicos da Capes e seus
artigos são publicados na forma impressa pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
UFRGS e em formato eletrônico no Scielo: www.scielo.br/. A organização do número está ao
encargo de Cornelia Eckert e Carlos Alberto Steil. Endereço para envio dos textos via e-mail:
horizontes@ufrgs.br. Endereço web e orientações para os autores:
http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/index.html. Prazo para envio dos textos: até 28 de fevereiro de
2010.
Revista Conhecimento & Diversidade dos Institutos Superiores La Salle
A Revista Conhecimento & Diversidade está recebendo artigos para publicação no seu 3º número,
sobre Política e diversidade, e 4º número, sobre Tecnologia e conhecimento. Aceitam-se
contribuições em português, inglês, francês, espanhol e italiano. O envio de artigos será feito por
e-mail e também pelo correio, com duas cópias impressas e uma versão em CD. As datas limites
para envio dos artigos são: Política e diversidade: 30 de novembro de 2009, Tecnologias e
conhecimento: 30 de abril de 2010, Conhecimento, educação e saúde: 30 de novembro de 2010,
Arte e diversidade: 30 de abril de 2011, Educação e direitos humanos: 30 de novembro de 2011.
Informações: http://www.lasallerj.org/diversidade.php ou rcd@lasallerj.org
- Revistas
Revista Mediações, vol 14, n 1, 1º. Sem. 2009 http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/issue/view/302
Revista Crítica de Ciências Sociais nº 84: http://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/084/084.php

Revista Temáticas “Dossiê Estudos Indígenas”. CAVALCANTE, Olendina de Carvalho e PEREIRA,
Levi M. 2008. (Orgs). Editora da Unicamp. Ano 16. Número 31/32. 329p. ISSN 1413-2486.
Dimensión Antropológica, año 15, vol. 44, septiembre-diciembre, 2008. CONACULTA-INAH, ISSN
1405-776X - www.dimensionantropologica.inah.gob.mx
- Livros
DANTAS, Beatriz Góis. Vovó Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil. 1988. (Nagô
Grandma & White Papa: Candomblé and the creation of Afro-Brazilian identity). Translation of the
Books in the Series Latin America in Translation/En Traduccion/Em Traducao. Translator: Stephen
Berg. The University of North Carolina: EUA. 2009.
FERNANDES, Bernardo Mançano. MEDEIROS, Leonilde Servolo de. PAULILO, Maria Ignez (orgs.).
Lutas camponesas contemporâneas: condições dilemas e conquistas, v.1: o campesinato como
sujeito político nas décadas de 1950 a 1980. São Paulo: Editora UNESP; Brasília, Núcleo de Estudos
Agrários e Desenvolvimento Rural. 2009.
JOB, Luciana. O estatuto nacional do índio: um produto do eurocentrismo brasileiro. Porto Alegre:
Editora Armazém Digital. 2009.
NASCIMENTO, Érica Peçanha do. Vozes marginais na literatura. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2009.
ROCHA, Maria Isabel Baltar da. e BARBOSA, Regina Maria. (orgs). Aborto no Brasil e países do
Cone Sul: panorama da situação e dos estudos acadêmicos. Campinas: NEPO/Unicamp. 2009.
TOLEDO, Luiz Henrique de. e COSTA, Carlos Eduardo. (orgs.). Visão de Jogo: antropologia das
práticas esportivas. São Paulo: Editora Terceiro Nome. 2009.

Informativo ABA Nº 012 – 02/10/2009
NOTA DA ABA
Nota da Comissão de Assuntos Indígenas (CAI) em repúdio aos acontecimentos dos quais os
indígenas de Mato Grosso do Sul vêm sendo alvo, em episódios de violência e intolerância étnica.
Leia mais
NOTÍCIAS DA ABA
Estande da ABA na ANPOCS
Convidamos os associados da ABA que estiverem participando da 33ª Reunião Anual da ANPOCS,
a visitarem o estande da associação na feira de livros do evento. Na ocasião será possível
verificar a situação das anuidades e publicações disponíveis.
Resultado do Prêmio ABA/GTZ “Povos Indígenas e Cenários Etnográficos na Amazônia”
O resultado do Prêmio ABA/GTZ “Povos Indígenas e Cenários Etnográficos na Amazônia” foi
anunciado na cerimônia de abertura da II Reunião Equatorial de Antropologia, ocorrida em 19 de
agosto de 2009. Na ocasião, o prêmio foi entregue pelo presidente da ABA, Prof. Carlos Caroso,
pela antropóloga Márcia Gramkow, representando a GTZ e pelo Prof. João Pacheco de Oliveira,
coordenador do prêmio e da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA. Os contemplados foram:
Marcelo Manuel Piedrafita Iglesias - Os Kaxinawá de Felizardo Correrias, Trabalho e Civilização no
Alto Juruá, na categoria doutorado; Clarice Cohn - Relações de Diferença no Brasil Central os
Mebengokré e os Outros, menção honrosa na categoria doutorado e Marina Pedreira Novo - Os
Agentes Indígenas de Saúde do Alto Xingu, na categoria Mestrado.
Homenagem a Silvio Coelho e Lígia Sigaud na VIII RAM
Sílvio Coelho dos Santos e Lígia Sigaud foram homenageados em sessões in memoriam na VIIIª
Reunião de Antropologia do Mercosul que ocorreu em Buenos Aires de 29/9 a 2/10. A
homenagem a Ligia Sigaud foi no dia 29/02 das 15 às 16 horas. A homenagem a Silvio Coelho
dos Santos ocorreu no dia 01/10, das 17 às 18 horas. Leia mais:
http://www.ram2009.unsam.edu.ar/paginas/programa.htm.

Antropólogo Peter Fry recebeu o Prêmio Thomson Reuters de Produtividade de Impacto
Científico
No dia 17 de setembro, representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e da Thomson Reuters se reuniram na sede da Capes, em Brasília, para a
entrega do Prêmio Thomson Reuters de Produtividade de Impacto Científico, que reconhece
pesquisadores vinculados a instituições brasileiras, autores dos artigos mais citados nos últimos
cinco anos, segundo a análise bibliométrica do Thomson Reuters High Impact Papers. Na
categoria Artes e Humanidades, destacou-se Peter Henry Fry, autor do artigo Politics, nationality,
and the meanings of "race" in Brazil,publicado no periódico Daedalus.
40 Anos das Ciências Sociais na Universidade de Brasília
Seminário Internacional em Comemoração dos 40 Anos das Ciências Sociais na Universidade de
Brasília, teve programação com antropólogos, sociólogos e cientistas políticos e associações
científicas. Leia mais
Novo site do Museu Nacional - UFRJ
É lançado o novo site do Museu Nacional: www.museunacional.ufrj.br. Trata-se de um amplo
espaço público de difusão do conhecimento voltado tanto para pesquisadores como para
estudantes dos diversos níveis de ensino. Destacamos especialmente as galerias virtuais que
buscam representar tanto as peças constantes nas exposições presenciais, como itens do acervo
do Museu. Tais galerias têm se expandido periodicamente contemplando os planos da Geologia,
Paleontologia, Zoologia, Botânica, Arqueologia, Etnologia, etc. As visitações virtuais permitem
contemplar ilustrações e informações detalhadas das peças.
EVENTOS
- Eventos no Brasil
Seminário Orientalizing Discourses about the Postsocialist "Homo Sovieticus" in
Contemporary Poland
Palestrante: Michael Buchowski (Dept. of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Michiewicz
University/Polônia)
Data: 07 de outubro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
Projeto Ciência às Seis e Meia
Data: 07 de outubro de 2009 (primeiras quartas-feiras do mês) às 18:30h
Local: CBPF, Urca, Rio de Janeiro
Organização: SBPC/RJ e Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
Transmissão em tempo real e informações:
http://www.sbpcrj.org.br/projetoscienciaseismeia.shtml
Seminário No chão da escola é diferente? A educação escolar indígena no Brasil e na
Bolívia a partir de duas comunidades Chiquitano
Data: 09 de outubro de 2009
Local: CEPPAC, UnB, Brasília
Palestrante: Thiago Almeida Garcia
Realização: GERI – Grupo de estudos em Relações Interétnicas
Informações: http://www.unb.br/ics/dan/geri
Seminário Nuevos actores, viejos conflictos y lenguaje de los derechos en Argentina
(1990-2001)
Palestrante: Claudia Lozano (Lateinamerika-Institut-Freie Universität
Berlin/Alemanha)
Data: 14 de outubro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
I Seminário de Pós Graduação em Ciências Sociais da UFJF
Data: 14 a 16 de Outubro de 2009
Local: Universidade Federal de Juiz de Fora/Juiz de Fora MG
Realização: Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da UFJF
Programação/Informações: www.seminariocso2009.blogspot.com/

Seminário Corpos (indi)visíveis: desnaturalizando a metáfora corpo/mente na
transexualidade
Palestrante: Flavia Teixeira (Universidade Federal de Uberlândia)
Data: 21 de outubro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
Seminário A migração indígena para centros urbanos em perspectiva: O caso dos
Pankararu em Real Parque/SP
Data: 23 de outubro de 2009
Local: CEPPAC, UnB, Brasília
Palestrante: Yara da Silva Farias
Realização: GERI – Grupo de estudos em Relações Interétnicas
Informações: http://www.unb.br/ics/dan/geri
33º Encontro Anual da ANPOCS
Data: 26 a 30 de outubro de 2009
Local: Caxambu, MG
Informações: http://www.anpocs.org.br/portal/
Seminário Aporte lingüístico para o estudo da identidade nos povos indígenas guarani
falantes
Palestrante: Cándida Graciela Chamorro Argüello (Universidade Federal da Grande Dourados)
Data: 04 de novembro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
I Encontro Regional da ABET-Sul: Diálogos interculturais e políticas públicas na
Etnomusicologia contemporânea
Data: 03 a 05 de novembro de 2009
Local: Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Informações: http://www.ufpel.tche.br, encontro.abetsul@gmail.com ou pelo telefone (53) 3284
5514, com Paulo ou Bia (Núcleo de Extensão e Divulgação – NED / Instituto de Artes e Design –
IAD / UFPel).
Envio de resumos dos trabalhos: até 09 de outubro 2009, através do e-mail
encontro.abetsul@gmail.com.
Seminário De camponeses a quilombolas: O caso da comunidade dos Almeidas
Data: 06 de novembro de 2009
Local: CEPPAC, UnB, Brasília
Palestrante: Ivanise Rodrigues dos Santos
Realização: GERI – Grupo de estudos em Relações Interétnicas
Informações: http://www.unb.br/ics/dan/geri
III Jornada de Estudos sobre Etnicidade de Pernambuco
Data: 4 a 6 de novembro de 2009
Local: CFCH, Recife
Programação: http://movimentoemrevista.blogspot.com/
Seminário Pertencimento familiar e hierarquias de classe: Segredo, ruptura e
desigualdade nas narrativas de adotados brasileiros
Palestrante: Claudia Fonseca (UFRGS)
Data: 11 de novembro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
Seminário Aprendizagem e cultura, aprendizagem da cultura: algumas explorações
Palestrante: Ana Maria Gomes (UFMG)
Data: 18 de novembro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB, Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
I Simpósio Nacional de Ciências Sociais - UFG
Data: 17 a 20 de novembro de 2009
Local: Campus II da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia

Informações: http://www.cienciassociais.ufg.br/sncs/
Seminário Franco-Brasileiro - Patrimônio Cultural e Sistemas Agrícolas Locais
Data: 19 e 20 de novembro de 2009
Local: Auditório da Biblioteca de Brasília, Esplanada dos Ministérios
Organização: Iphan e IRD
- Eventos no Exterior
Congresso de Antropologia da África do Sul - Mundo Urbano na África do Sul
Data: 4 a 7 de outubro de 2009
Local: Universidade de Johannesburg
Informações: http://asnahome.org/
Leia mais
VIII Jornadas de Jovens Investigadores em Ciências Antropológicas
Data: 2 a 6 de Novembro de 2009
Local: Buenos Aires
Informações: www.inapl.gov.ar
6º Foro Latinoamericano “Memoria e Identidad”: identidad para la diversidad, memoria
para el futuro
Data: 5 a 8 de novembro de 2009
Local: Montevideo, Uruguai
Informações: www.signo.com.uy, signocomunitaria@gmail.com
2º Jornada del Mercosur y 3º de la Provincia de Buenos Aires sobre Patrimonio Cultural
y Vida Cotidiana
Data: 11 a 13 de novembro de 2009
Local: La Plata (www.laplata.gov.ar)
Informações: jornadas@ic.gba.gov.ar
Envio de resumos: cepei2@ic.gba.gov.ar
XV Jornadas sobre alternativas religiosas En América Latina:
Estado/Religiones/Culturas/Ciudadania
Data: 11 a 14 de novembro de 2009
Local: Santiago - Chile
Informações: http://web.usach.cl/idea ou christian.martinez@usach.cl
70 Congreso Anual de la Sociedad de Antropología Aplicada (SfAA)
Local: Mérida, Yucatán, México
Data: 24 a 27 de março de 2010
Prazo para submissão de propostas: 15 de outubro de 2009
Informações: www.sfaa.net
Conference on Applied Interculturality Research
Data: 7 a 10 de Abril de 2010
Local: Graz, Austria
Informações: http://www.uni-graz.at/fAIR/cAIR10/
XVI Conferéncia Internacional de História Oral
Data: 7 a 11 de julho 2010
Local: Praga.
Informações: http://www.ioha2010prague.cz/
XVII ISA World Congress of Sociology
Data: 11 a 17 de julho de 2010
Local: Gothenburg, Sweden
Envio de resumos: até 31 de outubro de 2009
Informações: http://www.isa-sociology.org/congress2010/
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação

Seleção de mestrado do PPGAS da UFRN
O Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da UFRN abre seleção de mestrado.
Período de inscrições: até 09 de outubro de 2009. Informações: www.cchla.ufrn.br/ppgas,
ppgas@cchla.ufrn.br
Mestrado em Antropologia e Arqueologia na UFPI
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da segunda turma do curso de Mestrado em
Antropologia e Arqueologia da UFPI até 10 de outubro de 2009. Informações:
www.ufpi.br/ppgaarq ou:
http://www.ufpi.br/ppgaarq/visualizar.php?pg=Seleção%202009/2010&pgid=63&parte=exibir_su
bmenu
Seleção Mestrado Acadêmico e Doutorado em Sociologia - UnB - 1º/2010
Processo seletivo para o preenchimento das vagas dos cursos de Mestrado Acadêmico e
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Inscrições até 16 de outubro de 2009.
Informações: www.unb.br/ics/sol. Edital Mestrado:
http://www.unb.br/ics/sol/exibir_selecao.php?cod_prsel=1. Edital Doutorado:
http://www.unb.br/ics/sol/exibir_selecao.php?cod_prsel=2
Seleção de Mestrado e Doutorado para UFRGS
Inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS, até 19
de outubro de 2009. Edital e maiores informações: http://www6.ufrgs.br/ppgas/
Processo de Seleção de Mestrado e Doutorado do PPGCS da UFCG
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal de Campina
Grande abre processo seletivo de candidatos para Mestrado e Doutorado.
Inscrições: até 23 de outubro de 2009.
Edital e informações: http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs/index.php
Seleção Mestrado e Doutorado Antropologia da UFSC.
Inscrições para a Seleção para Mestrado e Doutorado na Antropologia da Universidade Federal de
Santa Catarina até 30 de outubro de 2009. Edital e informações no site:
www.pos.ufsc.br/antropologia .
Processo Seletivo - Doutorado em Antropologia Social na Unicamp
Está aberto o processo de seleção do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. Inscrições: até 30
de outubro de 2009. Informações:
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=pseletivo
- Concurso e Seleções
Edital nº 32/2009 - Projeto BRA/01/024 - Pnud "Projeto de Cooperação Técnica ao
Programa Nacional de Bolsa Escola"
Estão abertas 3 vagas de Consultor Técnico com Graduação e Mestrado na área de Ciências
Sociais. Qualificações: Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em pesquisas
qualitativas relacionadas a programas sociais, preferivelmente da área de educação e
relacionadas a comunidades indígenas e/ou quilombolas e/ou ribeirinhas. Disponibilidade para
viagens. Os interessados deverão enviar o curriculum vitae para o e-mail
unidadedeprojetos@mec.gov.br até o dia 02 de outubro de 2009. O e-mail deverá
obrigatoriamente ser identificado com o número do edital e do projeto.
Concurso para Professor de Antropologia na UFPI
Estão abertas, de 21 de setembro a 20 de outubro de 2009, as inscrições para o concurso para
professor adjunto de Antropologia (uma vaga) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Mais
informações no site do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia (PPGAArq):
www.ufpi.br/ppgaarq
Concurso Público do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
As inscrições para o concurso do IPHAN ocorrerão entre 5 de outubro e 4 de novembro e as
provas estão previstas para dezembro de 2009. Há vagas nas áreas de Antropologia, Arquitetura,
Arqueologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Conservação, Edução, Engenharia Civil, História e
História da Arte. O edital encontra-se no Portal do IPHAN http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1224.

4ª edição da mostra "Cinema e Direitos Humanos na América do Sul"
Está aberta a seleção de trabalhos para exibição no Festival de filmes sobre os direitos
fundamentais que acontecerá de 5 a 8 de novembro de 2009 em 16 capitais brasileiras.
Informações: www.cinedireitoshumanos.org.br
- Prêmios
Curso de extensão na USP "Introdução à Questão Indígena no Brasil"
Data: a partir do dia 14 de setembro de 2009 (às segundas feiras)
Hora: das 19:30h às 22:30h
Local: Prédio de Ciências Sociais e Filosofia da FFLCH-USP, sl 115
Coordenação: Profa. Beatriz Perrone Moisés
Organização: Spensy Pimentel
Informações: http://www.fflch.usp.br/sce/cursos/3_intr_indigen.htm, spensy@usp.br
PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
Revista TELLUS
A Revista TELLUS, vinculada ao NEPPI/UCDB, convida profissionais e acadêmicos que trabalham
com a temática indígena a enviarem material para as seções artigos, escritos indígenas e
iconografia, para compor o número 18 da Revista, a ser publicado no primeiro semestre de 2010.
Contribuições podem ser enviadas para neppi@ucdb.br até 20 de outubro de 2009. Outras
informações, bem como a versão online da Revista, estão disponíveis em
http://www.neppi.org/modules.php?name=Content&amp;amp;pa=list_pages_categories&amp;a
mp;cid=1
Revista Ensaios
A Revista Ensaios (ISSN 2175-0564 - http://www.uff.br/revistaensaios), criada por graduandos
de Ciências Sociais da Uff, está recebendo, até 30 de outubro de 2009, material para o próximo
número - artigos, resenhas, fotos, poemas, traduções, entrevistas, ilustrações. A revista está
aberta para graduandos de outros cursos de Humanas.
Informações: revistaensaios@gmail.com
Revista Horizontes Antropológicos - UFRGS
A revista Horizontes Antropológicos, está aceitando artigos para o seu 33o. número cujo tema é
“Estilos de Vida”. A organização do número está ao encargo de Maria Eunice Maciel e Débora K.
Leitão . Endereço para envio dos textos via e-mail: horizontes@ufrgs.br. Endereço web e
orientações para os autores: http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/index.html.
Prazo para envio dos textos: até 31 de outubro de 2009.
Revista Perifèria da Universitat Autònoma de Barcelona
Está aberta a convocatória de artigos para a revista Perifèria, de Investigación y formación en
Antropología, www.periferia.name. Perifèria é uma iniciativa dos/as doutorandos/as do
Departamento de Antropologia Social e Cultural da Universitat Autònoma de Barcelona.Prazo para
envio: 1 de novembro de 2009. Informações:
http://antropologia.uab.es/Periferia/catala/plantilla_periferia.dot ou revista@periferia.name
- Revistas
Revista Iluminuras - Vol 10, No 23 (2009): Entre descontinuidades e continuidades de imagens e
memórias. Revista Eletrônica do Banco de Imagens e Efeitos Visuais Nupecs, PPGAS, IFCH, ILEA,
UFRGS. http://www.seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/index
- Livros
ABREU, Regina e NETTO, Guilherme Franco. (Orgs.) Arouca, meu irmão: uma trajetória a favor
da saúde coletiva. Rio de Janeiro: Editora Contra capa. 2009.
ANDRADE, Ugo Maia. Memória e Diferença: os Tumbalalá e as redes de trocas no submédio São
Francisco. São Paulo: Editora Humanitas/FAPESP. 2009.
FONSECA, Claudia e SCHUCH, Patrice. Políticas de Proteção à Infância: um olhar antropológico.

Porto Alegre, editora da UFRGS, 2009.
SERRA, Ordep. Rumores de Festa: o sagrado e o profano na Bahia. Salvador: Editora da
Universidade Federal da Bahia. 2ª edição. 2009.

Informativo Especial ABA Nº 011 – 11/09/2009
Prorrogação de prazos para propostas de atividades na 27ª RBA
Informamos que estão prorrogadas até o dia 25 de setembro de 2009 (6ª feira), as inscrições de
propostas de Mesas Redondas, Grupos de trabalho e Simpósios Especiais para a 27ª Reunião
Brasileira de Antropologia. Para obter informações sobre as modalidades e formatos de atividades
passíveis de apresentação, consulte a página eletrônica da ABA (área de Congressos RBA, no
canto superior direito): http://www.abant.org.br.

Informativo ABA número 010 - 09/09/2009
NOTA DA ABA
27ª Reunião Brasileira de Antropologia - Belém – 2010
Lembramos que a data final para envio de propostas de Grupos de Trabalho e Mesas Redondas
para a 27ª Reunião Brasileira de Antropologia é 13 de setembro de 2009. Para conhecer as
normas de proposição de atividades, visite o site da ABA, na área de Congressos RBA, ou acesse
diretamente pelo link: http://www.abant.org.br/noticias.php?type=congressoRBA#547.
NOTÍCIAS DA ABA
Homenagem a Silvio Coelho na VIII RAM
Silvio Coelho dos Santos será homenageado na VIIIª Reunião de Antropologia do Mercosul que
ocorrerá em Buenos Aires de 29/9 a 2/10. A Professora Cecilia Helm, que coordena o evento,
convida a todos para participar da homenagem, que contará com a presença da Sra. Alair S. dos
Santos. A data será divulgada na programação da VIIIª RAM.
Acordo bilateral entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé e a Lei Geral das
Religiões
ABA encaminha manifestação e conclama os membros do Congresso Nacional, especialmente do
Senado Federal, a rejeitar o Acordo bilateral entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé e
a Lei Geral das Religiões. Leia mais
Con los rastros pintados: Tercera rebelión amazónica em Perú (Agosto 2008 - Junio
2009)
Artigo de Rodrigo Montoya Rojas, Professor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Lima. Perú. Agosto 2009. Leia mais
CA do CNPq tem novo representante da área de Antropologia e Roque Laraia é indicado
para compor lista tríplice para o CD
O CNPq escolheu Cornélia Eckert para substituir Roberto Kant de Lima no CA a partir de
novembro, quando termina o mandato deste. A partir daquele mês as representantes da área de
Antropologia serão Bela Feldman Bianco, que tem mandato até 2010, e Cornélia Eckert.
Para compor a lista tríplice para o Conselho deliberativo da mesma agência foi indicado o
Professor Roque Laraia da UNB. Os dois outros membros desta lista foram indicados pela SBS e
ABCP.
Maria Eunice Maciel recebeu a Medalha Dante de Laytano
A Diretoria da Comissão Gaúcha de Folclore outorgou à Profa. Dra. Maria Eunice Maciel com a
Medalha Dante de Laytano, principal Comenda do Folclore Sul-rio-grandense, em reconhecimento
aos seus relevantes e notáveis serviços prestados para a preservação, promoção, pesquisa e
defesa das manifestações do folclore do Estado do Rio Grande do Sul. A cerimônia formal para

essa outorga foi realizada no dia 14 de agosto do corrente ano, no Plenário Ana Terra, da Câmara
de Vereadores de Porto Alegre.
Gustavo Lins Ribeiro é eleito para International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences
O Prof. Dr. Gustavo Lins Ribeiro, ex-presidente da ABA, foi eleito vice-presidente da International
Union of Anthropological and Ethnological Sciences, no seu último congresso, no início de agosto,
em Kunming, na China.
EVENTOS
- Eventos no Brasil
XIV CISO - Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste “Desigualdade e justiça
social: regiões, classes e identidades no mundo globalizado”
Data: 8 a 11 de setembro de 2009
Local: Recife - Pernambuco
Informações: http://xivciso.educacao.ws/?p=home
VIII Graduação em Campo
Data: 08 a 11 de setembro de 2009
Local: FFLCH/USP
Informações: graduacaoemcampo@gmail.com
Lista de aprovados: http://www.n-a-u.org
Seminário "Política e Diálogo entre Antropólogos: a comunidade internacional e as
novas perspectivas pós-Kunming (China)
Palestrantes: Gustavo Lins Ribeiro e Luís Roberto Cardoso de Oliveira, (DAN/UnB)
Data: 09 de setembro de 2009, às 16 h.
Local: DAN/UnB - Brasília
Coordenação: Profa. Patrice Schuch e Profa. Juliana Braz Dias
Encontro de Antropologia As Fronteiras da prática Antropológica em Mato Grosso do Sul
Data: 11 e 12 de setembro de 2009
Local: Auditório do CCHS – UFMS - Campo Grande
Coordenação: Antonio H. Aguilera Urquiza (UFMS), Álvaro Banducci Jr. (UFMS), Levi Marques
Pereira (UFGD)
Congresso Nacional de Diversidade e Inclusão
Data: 16 a 18 de setembro de 2009
Local: São José dos Campos – São Paulo
Informações: http://www.congressoconadi.com.br/
V Encontro da ANDHEP (Associação Nacional de Direitos Humanos - Pesquisa e Pósgraduação)
Data: 17 a 19 de setembro de 2009
Local: UFPA
Coordenação regional: Prof. Dr. Antonio Maués e Profa. Dra. Jane Beltrão
Informações: http://www.andhep.org.br
33º Encontro Anual da ANPOCS
Data: 26 a 30 de outubro de 2009
Local: Caxambu, MG
Informações: http://www.anpocs.org.br/portal/
Fazendo Gênero 9 - Diásporas, diversidades, deslocamentos
Data: 23 a 26 de agosto de 2010
Local: Universidade Federal de Santa Catarina
Informações: http://www.ieg.ufsc.br/eventos.html,
Inscrições: julho de 2009 a 30 de setembro de 2009
http://www.ieg.ufsc.br/Ficha%20STs%20FG.doc
- Eventos no Exterior

III Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur
Data: 11 de setembro de 2009.
Local: Chetumal, Universidad de Quintana Roo 9
Informações: www.uqroo.mx
VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia
Data: 9 a 11 de Setembro de 2009
Local: Lisboa, Portugal
Informações: http://www.apantropologia.net/
VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM)
Data: 29 de setembro a 2 de outubro de 2009
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: www.ram2009.unsam.edu.ar/
2º Jornada del Mercosur y 3º de la Provincia de Buenos Aires sobre Patrimonio Cultural
y Vida Cotidiana
Data: 11 a 13 de novembro de 2009
Local: La Plata (www.laplata.gov.ar)
Informações: jornadas@ic.gba.gov.ar
Envio de resumos: cepei2@ic.gba.gov.ar
Congresso de Antropologia da África do Sul - Mundo Urbano na África do Sul
Data: 4 a 7 de outubro de 2009
Local: Universidade de Johannesburg
Informações: http://asnahome.org/
XV Jornadas sobre alternativas religiosas En América Latina:
Estado/Religiones/Culturas/Ciudadania
Data: 11 a 14 de novembro de 2009
Local: Santiago - Chile
Informações: http://web.usach.cl/idea ou christian.martinez@usach.cl
XVI Conferéncia Internacional de História Oral
Data: 7 a 11 de julho 2010
Local: Praga.
Informações: http://www.ioha2010prague.cz/
XVII ISA World Congress of Sociology
Data: 11 a 17 de julho de 2010
Local: Gothenburg, Sweden
Envio de resumos: até 31 de outubro de 2009
Informações: http://www.isa-sociology.org/congress2010/
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação
Seleção de mestrado do PPGAS da UFRN
O Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da UFRN abre seleção de mestrado. Período
de inscrições: 01 de setembro a 02 de outubro de 2009.
Informações: www.cchla.ufrn.br/ppgas, ppgas@cchla.ufrn.br
Mestrado em Antropologia e Arqueologia na UFPI
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da segunda turma do curso de Mestrado em
Antropologia e Arqueologia da UFPI de 1 de setembro a 10 de outubro de 2009. Informações:
www.ufpi.br/ppgaarq ou:
http://www.ufpi.br/ppgaarq/visualizar.php?pg=Seleção%202009/2010&amp;pgid=63&amp;parte
=exibir_submenu
Seleção de Mestrado e Doutorado para UFRGS
Inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS, até 19

de outubro de 2009. Edital e maiores informações: http://www6.ufrgs.br/ppgas/
Processo de Seleção de Mestrado e Doutorado do PPGCS da UFCG
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal de Campina
Grande abre processo seletivo de candidatos para Mestrado e Doutorado. Período de inscrição: 21
de setembro a 23 de outubro de 2009. Edital e informações:
http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs/index.php
Seleção Mestrado e Doutorado Antropologia da UFSC.
Inscrições para a Seleção para Mestrado e Doutorado na Antropologia da Universidade Federal de
Santa Catarina entre 13 e 30 de outubro de 2009. Edital e informações no site:
www.pos.ufsc.br/antropologia .
- Concurso e Seleções
Projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas
O Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria de Agricultura Familiar abriu Chamamento
para envio de propostas para Projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas
Indígenas. O prazo para envio das propostas termina em 12 de setembro de 2009 e não haverá
prorrogação.
As propostas serão encaminhadas somente por via eletrônica, através do SICONV - Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse da União, site www.convenios.gov.br. Somente em
caso de habilitação da proposta, será solicitada a documentação pertinente para contratação em
papel. O código do programa por onde deve ser enviada a proposta no âmbito do SICONV é o
4900020090203.
Vaga para o Fórum permanente para Assuntos Indígenas
As Nações Unidas abriu vaga para o secretariado do Fórum Permanente para assuntos indígenas,
para candidatos com fluência em inglês e experiência anterior de assuntos indígenas. O prazo de
inscrição é até 21 de setembro de 2009. Os candidatos devem se cadastrar no sistema eletrônico
de empregos das Nações Unidas, Galaxy
(HTTPS://jobs.un.org/Galaxy/Release3/Vacancy/Vacancy.aspx) e se candidatarem a vaga listada
entre os cargos pertencentes à área social (“Social Affairs”). São exigidos os seguintes requisitos:
mestrado ou nível equivalente em Sociologia, Direito, Economia ou outra ciência social ou matéria
do campo das humanidades, além de sete anos de experiência profissional nas áreas de
desenvolvimento econômico e de análise de políticas públicas e na implementação de programas
de pesquisa, trabalho de campo com assuntos indígenas nos âmbitos doméstico e internacional.
Informações sobre salários: HTTP://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/index.html
Programa de Formação de Quadros Profissionais CPDOC - 4º Edital - 2009.2
O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getulio Vargas selecionará até quatro pesquisadores recém-doutores para seu
Programa de Formação de Quadros Profissionais, no Rio de Janeiro. Os candidatos devem ter
obtido título de doutor nas áreas de História, Ciências Sociais (incluindo Antropologia, Ciência
Política, Sociologia ou Relações Internacionais) ou Ciência da Informação no período
compreendido entre janeiro de 2005 e setembro de 2009. O Programa consiste num estágio de
pós-doutorado com duração de um ano (janeiro a dezembro de 2010) e participação nas
atividades de pesquisa, documentação e ensino desenvolvidas pelo CPDOC. Os selecionados
receberão bolsa de pesquisa da FGV no valor mensal de R$ 5.000 e que não é compatível com
outras bolsas ou vínculo empregatício. Durante o estágio, os bolsistas deverão residir no Rio de
Janeiro e dedicar-se integralmente às atividades desenvolvidas no CPDOC. Inscrições abertas de
10 de agosto a 30 de setembro de 2009 através do Portal CPDOC (www.fgv.br/cpdoc). Além de
preencher o formulário online, o candidato deverá anexar: 1) Currículo Lattes (será aceito
currículo em formato livre no caso de candidatos estrangeiros); 2) Cópia em arquivo da tese de
doutorado; 3) Memorial descritivo da experiência acadêmica e profissional do candidato,
explicitando também sua convergência com as atividades e linhas de pesquisa desenvolvidas pelo
CPDOC. O memorial deverá ter, no máximo, 20.000 caracteres com espaços. Caso exceda este
limite, será desclassificado. A divulgação do resultado final deverá ser feita até o dia 16 de
novembro.
IV Mostra Amazônica do Filme Etnográfico - Inscrições abertas para mostra competitiva
A IV Mostra Amazônica do Filme Etnográfico, realização do Núcleo de Antropologia Visual da
Universidade Federal do Amazonas - NAVI/UFAM, que terá lugar em Manaus, no período de 27 a
31 de outubro de 2009, já está com as inscrições abertas para a Mostra Competitiva ao prêmio

Muiraquitã até o dia 15 de setembro, aceitando DVDs em todos os formatos e duração, que
tratem sobre grupos sociais da região pan-amazônica, realizados desde 2005.
Ver regulamento e ficha de inscrição no site: www.mostraetnografica.ufam.edu.br. A IV Mostra
homenageará este ano o documentarista da BBC-Londres, Adrian Cowell, que há mais de 50 anos
filma a Amazônia e sua história. São dele filmes como “A Década da Destruição”, “Chico Mendes –
Eu Quero Viver” e “A tribo que se esconde do homem”, o filme da Abertura, com a presença do
realizador. Uma Mesa-Redonda sobre “Primeiro contato – Epidemias” contará com a participação
de Adrian Cowell, Dr. Marcus Barros, Dr. Roberto Baruzzi e uma liderança indígena, sob a
coordenação de Stella Penido, pesquisadora da Fiocruz/RJ e curadora da Mostra de Adrian Cowell.
A IV Mostra conta com o apoio da FIOCRUZ, UFAM, SECT, SEC, SESC e outras entidades.
Seleção Mestrado 2010 UFPR
A Coordenação do PPGAS/UFPR comunica a abertura do processo de seleção de novos alunos para
o Mestrado em Antropologia Social para ingresso no primeiro semestre de 2010. Serão ofertadas
15 (quinze) vagas, sem distinção por linha de pesquisa, cabendo à Comissão de Seleção decidir
pelo preenchimento ou não de todas as vagas. Haverá a cota de 02 vagas para projetos em
Arqueologia, que deverão ser identificados no formulário de inscrição.
Inscrições: de 17 de agosto a 16 de setembro de 2009
Informações: www.antropologiasocial.ufpr.br, Tel: (41) 3360-5272 Fax: (41) 3360-5316 e e-mail:
ppgas@ufpr.br.
4ª edição da mostra "Cinema e Direitos Humanos na América do Sul"
Está aberta a seleção de trabalhos para exibição no Festival de filmes sobre os direitos
fundamentais que acontecerá de 5 a 8 de novembro de 2009 em 16 capitais brasileiras.
Informações: www.cinedireitoshumanos.org.br
PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
Campos: Revista de Antropologia Social
A Revista CAMPOS, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade
Federal do Paraná, está recebendo contribuições para sua edição nº 10/1, correspondente ao
primeiro semestre de 2009. A revista publica artigos inéditos, ensaios bibliográficos e resenhas na
área de Antropologia e áreas afins. As normas para o envio de colaborações podem ser
consultadas em www.antropologiasocial.ufpr.br. Os textos podem ser encaminhados para o
endereço campos@ufpr.br ou por meio do Sistema Eletrônico de Revistas da UFPR
(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos).
Revista IDEAS
A Revista IDEAS – Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade realiza chamada de
trabalhos para a edição do Vol. 3, n.° 2. Os artigos a serem publicados nessa edição serão
recebidos até o dia 08 de setembro de 2009. No entanto, informamos que são recebidos, em fluxo
contínuo, artigos de caráter científico e resenhas nas áreas de Ciências Sociais, Humanas e
Agrárias. As informações sobre normas de publicação estão disponíveis no site da revista:
http://www.ufrrj.br/cpda/ideas/edicoes.php. A Revista IDEAS é uma publicação semestral dos
estudantes do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA-UFRRJ), que visa fomentar o
debate acadêmico e a circulação de conhecimento científico sobre o “mundo rural”, em interface
com o desenvolvimento, agricultura e sociedade.
Revista Três Pontos/CACS-UFMG
A Revista Três Pontos está sempre aberta ao recebimento de artigos para avaliação e publicação
em suas edições. A data-limite para envio de trabalhos para o número 6.2, referente ao segundo
semestre de 2009 (Julho a Dezembro), é dia 10 de setembro de 2009. Artigos submetidos fora
deste prazo estarão automaticamente inscritos para avaliação para a edição 7.1 (Janeiro a Junho
de 2010). Informações: http://www.fafich.ufmg.br/~revistatrespontos
Revista Horizontes Antropológicos - UFRGS
A revista Horizontes Antropológicos, está aceitando artigos para o seu 33º, número cujo tema é
“Estilos de Vida”. A organização do número está ao encargo de Maria Eunice Maciel e Débora K.
Leitão. Endereço para envio dos textos via e-mail: horizontes@ufrgs.br. Endereço web e
orientações para os autores: http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/index.html. Prazo para envio dos
textos: até 31 de outubro de 2009.

Revista Perifèria da Universitat Autònoma de Barcelona
Está aberta a convocatória de artigos para a revista Perifèria, de Investigación y formación en
Antropología, www.periferia.name. Perifèria é uma iniciativa dos/as doutorandos/as do
Departamento de Antropologia Social e Cultural da Universitat Autònoma de Barcelona. Prazo
para envio: 1 de novembro de 2009. Informações:
http://antropologia.uab.es/Periferia/catala/plantilla_periferia.dot ou revista@periferia.name
- Revistas
Ponto.Urbe - Revista eletrônica do Núcleo de Antropologia Urbana (NAU/USP) – 4ª edição http://www.pontourbe.net/
Proa - Revista de Antropologia e Arte - http://www.ifch.unicamp.br/proa/
- Livros
BORELLI, Silvia H.S. e FREITAS, Ricardo Ferreira. Comunicação, Narrativa e Culturas Urbanas.
Curitiba: Editora Paulinas. 2009.
BORELLI, Silvia H.S. e FREITAS, Ricardo Ferreira. Jovens na Cena Metropolitana: Percepções,
Narrativas e Modos de comunicação. Curitiba: Editora Paulinas. 2009.

Informativo Especial nº 009 - 31/07/2009
Chamada para propostas de atividades - 27º RBA
Normas e procedimentos para propostas de Mesas Redondas, Grupos de Trabalho,
Simpósios Especiais e outras atividades
Formulários para submissão de propostas:
Grupo de Trabalho
Simpósio Especial
Mesa Redonda
Observação: Antes de preencher o formulário leia atentamente as normas das
atividades.

Informativo ABA nº 008/2009 – 26/06/2009
NOTA DA ABA
A partir deste número do Informativo da ABA buscaremos apresentar uma nova maneira de
organização visando, principalmente, a oferecer maior facilidade de acesso às informações,
agilizar e melhorar a comunicação com os associados. Comentários e sugestões que possam
contribuir com a melhora de nossa comunicação com os associados podem ser encaminhadas
para o e-mail contato@abant.org.br.
NOTÍCIAS DA ABA
Infanticídio entre as populações indígenas. Campanha humanitária ou renovação do
preconceito?
Ainda, sobre o debate instaurado pelo Projeto de Lei No. 1.057/2007, a ABA traz a público o
artigo "Crianças Indígenas e o “humanismo” etnocêntrico " produzido por pesquisadores indígenas
e não-indígenas, filiados a UFPA, analisando a proposta. Leia mais
Antropólogas Marianna Holanda e Rita Segato contestam criminalização do infanticídio

em matéria no CLICARBRASÍLIA
24/06/2009 - Estudo da UnB contesta criminalização do infanticídio indígena
Quem tem legitimidade para decidir o que é vida, o que é ético, o que é humano? Essas são
indagações que Marianna Holanda faz em sua dissertação de mestrado, defendida no
Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. No estudo, a antropóloga avalia o
Projeto de Lei 1.057/07, que trata da criminalização do chamado infanticídio indígena - prática de
algumas tribos em relação a neonatos com deficiências que impedem a socialização de acordo
com o padrão de cada etnia. O PL está na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados desta quarta-feira, 24 de junho.
"Diante do que chamamos juridicamente de infanticídio, não cabe falar em infanticídio indígena. O
que há nessas aldeias são estratégias reprodutivas pensadas em prol da comunidade, e não de
indivíduos isolados - e só um número muito reduzido de crianças acaba sendo submetido a elas",
diz Marianna, autora da dissertação intitulada Quem são os humanos dos direitos? Sobre a
criminalização do infanticídio indígena. "E são crianças com problemas que, mais tarde,
impossibilitarão qualquer tipo de socialização", completa.
Segundo a antropóloga, para os índios, sem socialização a criança jamais atingirá a humanidade
plena. Por isso, ela dedicou uma parte do trabalho para entender como se constitui a noção de
humanidade entre os indígenas. "Esse é um dos pontos centrais do estudo: o que nós, brancos,
entendemos como sendo vida e humano é diferente da percepção dos índios. Um bebê indígena,
quando nasce, não é considerado uma pessoa - ele vai adquirindo pessoalidade ao longo da vida e
das relações sociais que estabelece", explica.
De autoria do deputado Henrique Afonso (PT-AC), o PL 1.057/07 é contestado por antropólogos
que atuam em comunidades indígenas. O estudo de Marianna sugere que as formas próprias que
cada povo desenvolve para resolver seus conflitos internos devem ser respeitadas. "O projeto
impõe uma categoria jurídica ocidental a uma diversidade de povos, desrespeitando as diferenças
e as especificidades", afirma.
INTRUSÃO - Para a professora Rita Segato, que orientou a dissertação de mestrado de Marianna,
o PL é uma forma de "calúnia" aos povos indígenas. "O projeto cria uma imagem absolutamente
distorcida da relação entre os índios e suas crianças. Essa lei ofusca a realidade e declara os
índios bárbaros, selvagens, assassinos. É muito semelhante à acusação, comum em tempos
passados, de que os comunistas comiam criancinhas", compara.
A docente lembra, ainda, que na legislação brasileira o direito à vida já está assegurado. "A
Constituição e o Código Penal preveem que é proibido matar. Nesse aspecto, o PL é redundante".
Segundo ela, o verdadeiro propósito da nova lei não é zelar pela vida das crianças, mas "permitir
a vigilância e a intrusão permanente nos costumes e na intimidade das aldeias".
DIÁLOGO - A pesquisa também aponta a necessidade de incluir os indígenas nas discussões que
lhes dizem respeito. "Não se pode chegar a uma conclusão ou a um projeto de lei sem a
participação efetiva dos maiores interessados: os índios. E eles só foram ouvidos uma única vez,
em uma audiência pública em 2007, e mesmo assim tiveram pouco espaço para falar", conta
Marianna.
Para ela, o destino das crianças que nascem com problemas graves e impeditivos de qualquer tipo
de socialização deve ser resolvido pelos próprios indígenas. "Eles acreditam que têm autonomia
para resolver seus problemas sozinhos - e se não acreditarmos nessa capacidade, estaremos,
ainda, colonizando", observa. "Deixar que eles encontrem seus caminhos e tomem suas decisões
é o mínimo de autonomia que podemos fornecer", reforça a pesquisadora.
Rita Segato lembra que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas,
aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2007. "No documento está dito que não se
pode criar leis que afetem a vida dos índios sem ter a participação deles na discussão e
elaboração dessas leis. E esse requisito não foi respeitado no PL que ora se apresenta".
Segundo Rita, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) já se manifestou, pedindo o
arquivamento do PL, que na Comissão de Direitos Humanos tem a relatoria da deputada petista

Janete Rocha Pietá (SP).
UnB Agência - http://www.unb.br/noticias/unbagencia/cpmod.php?id=35711
ABA e Comitê Organizador do WCAA endossam declaração do Comitê de Direitos
Humanos da AAA
A American Anthropological Association-AAA enviou ao Presidente Alan García e outras
autoridades, uma carta denunciando e protestando contra o verdadeiro massacre de indígenas
ocorrido recentemente no Peru. Leia mais
Critérios do CNPq para julgamento de bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ)
CNPq divulga proposta de critérios (http://www.cnpq.br/cas/cas.htm) dos
Comitês de Assessoramento (CAs) para julgamento de bolsas de Produtividade em Pesquisa
(PQ), que deverão vigorar até 2011, que serão examinados e aprovados pelo Conselho
Deliberativo (CD) em sua reunião de junho próximo.Leia mais
1 ano de falecimento de Ruth Cardoso
Gilberto Velho relembra e homenageia Ruth Cardoso, destacando seu estilo sóbrio e o importante
papel que desempenhou na academia e vida política do país. Leia mais
Representantes de Associações Científicas da Área de Humanidades reúnem-se em
Manaus para reivindicar restabelecimento de participação percentual da área na
distribuição de bolsas de produtividade do CNPq. e outras formas de financiamentos.
O mais recente aumento de 1.500 bolsas de Produtividade em Pesquisa do CNPq resultou, na
prática, numa redução de participação percentual da Área de Humanidades, que era de 22% do
total das bolsas. Com a distribuição mais recente, o aumento no número de bolsas ficou abaixo
daquele que manteria este nível de participação, uma vez que foram atribuídas cerca de 185 das
1.500 bolsas novas, quando a Área deveria ter recebido cerca de 330 bolsas novas para manterse no mesmo patamar.
Na reunião de 14/04 realizada em São Paulo, sob os auspícios da SBPC, ficou acordado que seria
feita uma discussão propositiva sobre esta questão, por ocasião da próxima reunião da SBPC em
Manaus, o que deverá acontecer no próximo dia 13 de julho. O Professor Otávio Velho, um dos
vice-presidentes da SBPC, fará a coordenação das discussões na reunião que contará com a
presença da Dra. Wrana, vice-presidente do CNPq.
O documento a ser elaborado como resultado da reunião reunirá propostas a serem
encaminhadas ao CNPq. e MCT. Outras questões e serem discutidas se referem a explorar
possibilidades de atuação comum entre as Associações da Área e SBPC. Esta é uma das iniciativas
que faz parte da uma estratégia de fortalecimento da Área e obtenção de maior participação em
recursos para pesquisa.
Reserva de vagas para povos indígenas na Universidade Federal do Pará
Aprovada ontem (22.06.2009) vagas reservadas para povos indígenas na Universidade Federal do
Pará (UFPA). Serão colocadas à disposição duas vagas por curso, em todos os cursos ofertados
pela UFPA, em todos os campi. Serão aproximadamente 240 vagas. O parecer ad hoc aprovado
pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição com o voto de todos os
conselheiros e uma abstenção. As lideranças indígenas presentes manifestarão seu
contentamento ao Reitor Dr. Alex Fiúza de Mello.
Leia mais
EVENTOS
- Eventos no Brasil

Seminário do Laboratório de Indigenismo e Etnologia Indígena – LINDE - "Reflexões
sobre a circulação dos cadernos de cantos entre os Ye'kuana (TIY-RR)"
Profa. Elaine Moreira (CDS/UnB)
Data: 03 de julho de 2009, às 14:30
Local: Universidade de Brasília, Pavilhão Anísio Teixeira Sl 021
Seminário de Pesquisa O Doxa, a comunicação, a política

Palestrante: Prof. Marcos Figueiredo
Data: 29 de junho de 2009, às 14h
Local: IUPERJ, Rio de Janeiro
I Congresso Brasileiro de Acadêmicos, Pesquisadores e Profissionais Indígenas.
Data: 14 a 17 de julho de 2009
Local: Universidade de Brasília
Coordenação: Centro Indígena de Estudos e Pesquisa – Cinep e Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Brasília – ICS/UnB
Parceria: Museu Nacional do Rio de Janeiro/Laced, Instituto Internacional de Educação do Brasil –
IIEB, Fundação Nacional do Índio – FUNAI e Ministério da Educação/Secad.
Informações: cinep@cinep.org.br
II Reunião Equatorial de Antropologia (REA) e a XI Reunião de Antropólogos Norte e
Nordeste
Data: 19 a 22 de Agosto de 2009.
Local: UFRN - Natal
Informações: http://www.cchla.ufrn.br/REA2009/
III Colóquio Brasileiro em Economia Política dos Sistemas-Mundo: A Perspectiva do
Sistema-Mundo e a América Latina 35 anos depois de “O Moderno Sistema-Mundo I”
Data: 26 e 27 de agosto de 2009
Local: Universidade de Brasília
Submissão dos artigos completos: até 20 de julho de 2009. Enviar arquivo eletrônico com o
artigo, até a data limite, com identificação do autor (nome, endereço, filiação institucional, e-mail
e telefone) para o e-mail: hpgpepsm@cse.ufsc.br. Formatação do Artigo: Fonte Times New
Roman, corpo 12, espaço 1,5, tamanho máximo de 25 páginas (incluindo gráficos e bibliografia),
em formato DOC ou RTF.
Realização: Grupo de Pesquisa em Economia Política dos Sistemas-Mundo (GPEPSM), Instituto de
Ciência Política, Universidade de Brasília
I Seminário Gênero, Raça, Classe e Identidade Social na França e no Brasil
Data: 05 a 08 de Agosto de 2009
Local: Escola Politécnica/UFBA - Salvador - Bahia
Instituições Coordenadoras do evento: No Brasil: NEIM/UFBA, UNEB/UFV/UFF e Univasf e
Associação de Pesquisadores Negros da Bahia (APNB). Na França: CRBC/EHESS (França)
Inscrições: seminariobrasilfranca@gmail.com
Informações: http://www.neim.ufba.br/site/agenda.php?ID=108
- Eventos no Exterior
Congresso de 2009 da Associação Pan-Africana de Antropologia
Local: Universidade de Buea, na República de Cameroun
Data: 10 a 14 de agosto de 2009
Ver temas e prazos
Congresso de Antropologia da África do Sul - Mundo Urbano na África do Sul
Data: 4 a 7 de outubro de 2009
Local: Universidade de Johannesburg
Informações: http://asnahome.org/
Leia mais
- Exposições
Exposição A Vida após a Vida - Testemunhos da Passagem
Data: de 19 de maio a 02 de agosto de 2009
Local: Palácio dos Bandeirantes, SP
Informações: www.acervo.sp.gov.br ou monitoria@sp.gov.br
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação
Pós Graduação em antropologia na Universidade Nova de Lisboa

Inscrições para o Curso de Doutorado em Antropologia da UNL, de 18 Junho a 22 de Julho de
2009. O curso funcionará em horário pós-laboral e pode ser freqüentado em regime de
trabalhador-estudante. Estão previstas condições especiais de funcionamento para doutorados
“sandwich” provenientes do Brasil. No decurso da fase de pesquisa serão atribuídos espaços de
trabalho aos doutorandos nas instalações do CRIA/ Nova na Avenida de Berna.
Informações: www.fcsh.unl.pt
Abertas inscrições para bolsas de mestrado e doutorado direcionadas a estrangeiros da
América Latina, Caribe e África
As inscrições para a seleção do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-graduação (PEC-PG) já
estão abertas. O edital é uma parceria do Ministério das Relações Exteriores (MRE), por
intermédio do Departamento Cultural (DC), com o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), que visa à capacitação de estrangeiros, oriundos da América Latina, Caribe e
África, com bolsas de mestrado e doutorado.
O objetivo da seleção é conceder as bolsas visando o aumento da qualificação de professores
universitários, pesquisadores, profissionais e graduados do ensino superior dos países em
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Cultural, Educacional e de
Ciência e Tecnologia. Essas bolsas serão concedidas em todas as áreas de conhecimento nas
quais existam programas de pós-graduação que emitam diplomas de validade nacional.
Poderão participar da seleção cidadãos dos países em desenvolvimento com os quais o Brasil
mantém Acordo de Cooperação Cultural, Educacional ou de Ciência e Tecnologia, que não
possuam visto permanente no Brasil e, no caso de ter sido estudante do Programa de EstudantesConvênio de Graduação (PEC-G), comprovar ter permanecido no país de origem por, pelo menos,
dois anos após ter obtido o diploma brasileiro.
A duração das bolsas concedidas será de dois anos para Mestrado e de quatro anos para
Doutorado. A divulgação dos resultados sairá em dezembro de 2009 e as atividades acadêmicas
começam em Março de 2010.
Serão 54 países participantes do PEC/PG, sendo 29 países da África, Ásia e Oceania e 25 países
da América Latina e Caribe. As inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de Julho por meio do
preenchimento do Formulário de Inscrição on-line. Edital:
http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/pec.htm
- Concurso e Seleções
Pontão Guaicuru lança edital para o Vídeo Índio Brasil 2009
O Pontão de Cultura Guaicuru realizará o Vídeo Índio Brasil 2009 no período de 10 a 16 de agosto
e abre inscrições para produtores e cineastas de todo o Brasil com produções indígenas e não
indígenas de curta, média e longametragem interessados em compor a programação do evento.
O Edital está aberto no período de 01 de junho a 01 de julho e pode ser acessado no site
www.oficinadecriacaoteatral.org.br.
Processo Seletivo para docentes da Universidade do Contestado
Prorrogadas as inscrições para o Processo Seletivo Externo de docentes que ministrarão aulas na
Fundação Universidade do Contestado - Campus Universitário de Canoinhas. Requisitos: Pósgraduação Stricto sensu - doutorado em Desenvolvimento Regional e/ou História e/ou
Antropologia e/ou Antropologia Social e/ou Ciências Social e/ou Geografia. Vagas: 1 (uma).
Inscrições: até 07 de julho de 2009. Edital e informações: http://www.cni.unc.br/mestrado
Concurso para professor de antropologia da Universidade Federal do Piauí
São 3 vagas para Professor Adjunto de Antropologia, com lotação no Departamento de Ciências
Sociais e atuação no curso de graduação em Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação
em Antropologia e Arqueologia (PPGAArq). Inscrições: até 31 de julho de 2009. Informações:
www.ufpi.br/ppgaarq
Seleção para Mestrado e Doutorato Antropologia/UnB
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade de Brasília informa a abertura
dos Editais de Exame de Seleção para Mestrado e Doutorado para ingresso de novos alunos em
2010.Os Editais encontram-se disponíveis nas páginas www.unb.br/ics/dan e
www.unb.br/posgraduacao/stricto_sensu/editais.php.
Inscrições: de 20 de julho a 14 de agosto de 2009
Concurso de monografias para Jovens Pesquisadores
A Associação de Cientistas Sociais da Religião no Mercosul promove concurso de monografias para

Jovens Pesquisadores.
Prazo de submissão: 31 de agosto de 2009. Informações: Dr. Juan Cruz Esquivel:
acsrmercosur@yahoo.com.br
PUBLICAÇÕES
- Revistas
Horizontes Antropológicos nº 31 - Circulação Internacional, organizada por Ruben George
Oliven, Bela Feldman-Bianco, Denise Fagundes Jardim e Cristiana Bastos.
http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/
Revista TELLUS, nº 15 http://www.neppi.org/modules.php?name=Content&amp;amp;pa=showpage&amp;amp;pid=19
- Livros
CORRÊA, Alexandre Fernandes. 'Museu Mefistofélico': análise do tombamento do primeiro
patrimônio etnográfico do Brasil. São Luís: EDUFMA, 2009.
MACHADO, Maria Fátima Roberto. Museu Rondon: Antropologia & Indigenismo na Universidade da
Selva. Mato Grosso: Editora Entrelinhas e Adufmat. 2009.
ROCHA, Ana Luiza Carvalho e ECKERT, Cornelia. (Orgs.) Individualismo Sociabilidade e Memória Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – IFCH / UFRGS – Porto Alegre: Editora
Deriva. 2009.

Informativo ABA nº 007/2009 – 08/06/2009
NOTA DA ABA
Infanticídio entre populações indígenas
Frente à iminente votação do PROJETO DE LEI No 1.057, DE 2007, de autoria do Deputado
Henrique Afonso e relatora a Deputada Janete Rocha Pietá, a Associação Brasileira de
Antropologia (ABA) vem a público se colocar ao lado dos povos indígenas do Brasil, solicitando ao
Congresso Nacional o arquivamento do Projeto.
NOTÍCIAS DA ABA
Campanha humanitária ou renovação do preconceito?
Leia abaixo o artigo do Presidente da Comissão de Assuntos Indígenas-CAI.
Nos três últimos anos os meios de comunicação, através de revistas e jornais de repercussão
nacional, assim como da mídia televisiva, deram grande visibilidade ao tema do infanticídio entre
as populações indígenas. Tais notícias foram em grande parte inspiradas em alguns sites sediados
na Internet, produzidos por profissionais e utilizando variados recursos midiáticos, que se
apresentam como integrantes de uma suposta campanha pró-vida. Neles se informa que o
infanticídio seria uma prática corrente entre os indígenas do Brasil, embora apenas façam
referências específicas a 12 (dos mais de 220 povos indígenas existentes no país). O seu objetivo,
alegam, seria de alertar a opinião pública de que o Estado Brasileiro estaria sendo omisso e a
agência indigenista conivente quanto a atitudes bárbaras e desumanas. Criticam ainda os
antropólogos que seriam reféns de uma espécie de cego relativismo cultural.
A finalidade deste artigo é mostrar a falsidade dos dados ali utilizados, exibindo os equívocos e a
fragilidade de sua pretensa fundamentação científica e tornando evidente a que interesses servem
tais manifestações. As menções a elevados valores morais e a defesa de conquistas da
humanidade não conseguem de maneira alguma ocultar que se trata de uma das mais duras
investidas realizadas contra os indígenas. Não é uma campanha pró-vida, mas uma tentativa de
criminalização das coletividades indígenas, colocando-as na condição permanente de réus e
propondo um inquérito para averiguação de seu grau de barbárie.
Tal estratégia retórica não é de modo algum nova. Muitas regiões da América tiveram a sua
população nativa exterminada antes que uma bula papal viesse a afirmar explicitamente que os
indígenas tinham alma e eram homens, não podendo ser mortos e domesticados como os
animais. Mas a dizimação física e cultural dos povos autóctones da América não parou nos

primórdios da colonização, nem se limitou a atos realizados por exploradores sedentos por ouro,
cruéis e iletrados. As mais repressivas e letais ações praticadas contra os índios da América
sempre pretenderam ser justificadas por causas nobres, valores humanitários e princípios
universais. O que hora assistimos é uma tentativa de re-edição, em pleno terceiro milênio, dessa
farsa que tão somente pode engendrar consequências trágicas.
Trata-se de um falso debate, ardilosamente tecido para que as pessoas discutam se são a favor
ou contra “que os indígenas possam exercer livremente a crueldade contra seus próprios filhos”.
Implícita há a suspeita de uma natural perversão e irracionalidade dos indígenas, crença que
serviu de álibi para que contra eles no passado fossem usadas sistematicamente a força bruta, a
escravização e a pedagogia do medo. Uma suposição que vem do período colonial, fresca como
um cadáver de cinco séculos, mas ainda bastante presente nas práticas autoritárias e no
pensamento conservador.
Sabe-se que práticas de infanticídio entre os indígenas são virtualmente inexistentes no Brasil
atual, como logo vieram a esclarecer a FUNAI e os antropólogos. São raros os casos onde exista
informação etnográfica confiável ou consistente sobre tais fatos. Stephen Corry, em lúcido relato
colocado no site www.survival-international.org/informacao/hakani e disponibilizado também pela
ABA (vide www.abant.org.br), mostra como o vídeo “Hakani”, colocado no You Tube e visitado
por milhares de pessoas, não é um registro documental proveniente de uma aldeia indígena, mas
sim o resultado de uma absurda encenação realizada por uma entidade fundamentalista norteamericana. Utilizado como base para uma campanha contra o infanticídio supostamente praticado
pelos indígenas, tem também a finalidade de angariar recursos para as iniciativas (certamente
mais “pilantrópicas” do que filantrópicas) daqueles missionários.
Longe daquela encenação, um cenário real não seria de crueldade ou irracionalismo. Nas poucas
ocasiões em que foram noticiados fatos que parecem indicar efetivamente o abandono ou a morte
de crianças indígenas isto se dava como resposta a um infortúnio ou desgraça muito maior, que
ameaçava atingir aquela pessoa, a sua família e a sua comunidade. A decisão jamais era tomada
com leveza ou leviandade, implicando em sofrimento e tensão, mas vindo a ocorrer sempre com
respeito, discussão e responsabilidade. Um paralelo em nossa sociedade seriam os conselhos de
família, as juntas médicas e os tribunais.
Os índios contemporâneos não vivem isolados em florestas intocadas nem em um passado
remoto. Em sua maioria habitam em áreas reservadas assistidas pelo Estado, em convívio intenso
com funcionários governamentais, vizinhos não indígenas e autoridades municipais e estaduais,
freqüentemente articulados, inclusive, com a rede de comunicação e a Internet. Argumentos e
fortes reações contrárias ao infanticídio não lhes são inteiramente estranhos. Ademais seus
líderes mais antigos, caciques, xamãs e anciãos, conhecem na própria pele como é pesada a mão
do homem branco, soi-disant “civilizado”, quando pretende punir atos que considera
inadmissíveis.
O que o relato dos antropólogos e a literatura de viagem têm evidenciado à saciedade é a
existência de uma enorme preocupação entre os indígenas com a formação e o bem estar (físico e
moral) de jovens. Esta atenção não se restringe aos primeiros anos de vida, mas acompanha as
crianças em todas as fases de crescimento. As famílias indígenas dedicam-se intensamente à
educação de seus jovens, fazendo-o com enorme densidade afetiva e simbólica, freqüentemente
resistindo às iniciativas dos brancos de instalar em instituições externas (escolas, internatos, etc)
o monopólio na transmissão de conhecimentos e tradições.
As tentativas de manipulação da opinião pública não levam contudo em consideração tais fatos,
corriqueiros para os especialistas e os que lidam profissionalmente com a temática (educadores,
médicos e indigenistas). Ao invés disso apóiam-se em depoimentos de pessoas sem qualquer
vinculação com as instituições científicas mais respeitadas e que estudam o assunto. No lugar de
realidades concretas colocam um abstrato “problema de consciência”, sob o qual surgem as mais
equivocadas e extemporâneas manifestações.
Este “clamor da opinião pública”, inteiramente encomendado e artificial, acabou por chegar ao
Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei 1057, do deputado Henrique Afonso, que pretende
legislar sobre a matéria. Ou seja, pretende estabelecer sobre as crianças indígenas o manto
protetor com que o Estado brasileiro acalenta os demais jovens do país e resolve as suas
necessidades e problemas.
Embora nos caiba ressalvar as intenções envolvidas, que podem ser as melhores possíveis, o fato
em si beira o inacreditável. Legiões de crianças vagam pelas ruas das cidades brasileiras, sem
famílias que as cuidem e orientem, sem escolas que as ensinem, condenadas à morte prematura
e às doenças degenerativas. Estão - e todos o sabem - destinadas a engordar as estatísticas de
desempregados, de envolvidos em atividades criminosas e clandestinas. Com exceção de alguns
poucos idealistas, as autoridades parecem conviver pacificamente com o problema, apesar da
magnitude e das tremendas implicações no cotidiano urbano. Quando o assunto é abordado é
sempre de forma superficial, freqüentemente na vertente simplista e repressiva, enquanto parte
do “problema da segurança pública”.

Como então o legislador vai debruçar-se sobre uma questão numericamente irrelevante, que não
conta com registros confiáveis e que não é anotada como um problema seja pelos próprios seja
pelas diferentes instituições (governamentais e não governamentais) que atuam no campo
indigenista? De que expertise ele dispõe para resolver problemas de coletividades que operam
com outros marcos culturais e lingüísticos, se quase nada de significativo e eficiente foi feito para
resolver os problemas de sua própria sociedade? De que autoridade moral dispõe o Estado
brasileiro para intervir sobre as famílias indígenas, estabelecendo parâmetros de fiscalização,
retirando crianças do seu convívio e prescrevendo outros modos de socialização?
Uma legislação verdadeiramente humanitária e esclarecida deveria evitar cuidadosamente
intervenções externas que somente viriam engendrar patologias na vida dos indígenas. Por que
substituir a mãe, o pai, os avós, as autoridades locais por uma regulação externa e arbitrária? As
crianças indígenas não são órfãs! Bem ao contrário, estão melhor protegidas e cuidadas no
âmbito de suas coletividades e por suas famílias. Qualquer presumida tutela protetora precisa
respeitar o direito das famílias e povos indígenas a criarem seus filhos segundo os seus próprios
valores.
Uma intervenção indiscriminada, baseada em dados superficiais e em análises simplórias,
equivocadas e preconceituosas não poderá contribuir para políticas públicas adequadas a estas
populações. Tal intervenção pode resolver problemas de consciência de algumas pessoas, mas
decididamente cria um falso problema e propõe soluções lastimáveis. Pior ainda, contribui para
estimular uma visão negativa, ultrapassada e mesmo racista desse segmento da população
brasileira.
O referido Projeto de Lei propõe que o Estado seja o agente promotor da criminalização de
práticas tradicionais, criando apenas um caminho tout court para intervir em outras situações que
julgar conveniente. O projeto coloca o Brasil na contramão da história ao tacitamente admitir a
criminalização destas sociedades, ao invés de buscar a proteção de seus espaços próprios e de
suas escolhas. Os quais, é claro, são também sensíveis e permeáveis ao diálogo intercultural, mas
não a prepotência e ao autoritarismo. Qualquer política pública de intervenção ou mediação
nestes contextos precisará ser elaborada em conjunto com as populações afetadas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi construída para proteger os direitos dos
cidadãos, não para dotar os grupos sociais mais favorecidos de um instrumento de afirmação de
sua superioridade moral sobre grupos excluídos ou diferentes. Ela pode ser sim uma base de
diálogo com sociedades diferentes da nossa, cujo respeito no Brasil foi assegurado pela
Constituição de 1988, revertendo uma longa e perversa tradição colonial. Portanto, ao Estado
Social de Direito cabe proteger estas sociedades para que elas possam existir como coletividades
culturalmente distintas, e não sob a condição de se assemelharem mecanicamente a nossa.
Independentemente dos projetos de lei que circulam no Congresso Nacional, muitas crianças
indígenas são retiradas de suas comunidades e sobre elas recaem as mais diversas formas de
exploração que o Estatuto da Criança e do Adolescente procura justamente coibir. São, como
outras crianças brasileiras, dirigidas ao trabalho escravo, à exploração doméstica e sexual, ao
tráfico de pessoas. É para fenômenos como estes, dolorosos e nefastos para as comunidades e
quantitativamente significativos, que os legisladores e administradores devem voltar sua atenção.
Não para as crianças que estão sob a guarda de suas famílias, mas justamente para aqueles que
delas são subtraídas.
O problema dos povos indígenas no Brasil não é o infanticídio, mas sim ter suas terras cobiçadas
e invadidas, enfrentarem um violento cerco de áreas de que necessitam para assegurar a sua
continuidade física e cultural, sofrerem com as várias formas de violência que resultam deste
processo. Requentar velhas suspeitas e acusações coloniais, de boa ou de má fé, só pode
contribuir para fortalecer os que pretendem tomar as terras dos índios e destruir suas culturas.
Ou seja, trazer de volta preconceitos, o autoritarismo e o racismo que a Constituição de 88 propôs
rompermos definitivamente.
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) vem a público se colocar ao lado dos povos
indígenas do Brasil, solicitando ao Congresso Nacional o arquivamento do Projeto de Lei 1057.
Esperamos que estas ressalvas possam contribuir para melhor esclarecer o espírito dos
legisladores e da opinião pública.
João Pacheco de Oliveira
Pela Comissão de Assuntos Indígenas/ABA
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Apresentação e Debate sobre a Nova Lei Rouanet dia 08/06
Patrícia Saldanha/Comunicação Social/MinC informa que ministro da Cultura, Juca Ferreira,
debaterá a proposta de reformulação da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, com
juristas e ministros de Estado, hoje, dia 8 de junho, a partir das 19h, no auditório da sede da
Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), localizada na Rua Álvares Penteado, nº 151,
centro da capital paulista. Leia mais
Presidente da ABA participa do I Encontro de Antropologia e Arqueologia
O presidente da ABA, Carlos Caroso, e a presidente da SAB, Denise Pahl Schaan, atenderam
convite para fazerem conferência sobre o estado da arte e ensino da Antropologia e Arqueologia
no Brasil na cerimônia de instalação oficial do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e
Arqueologia da Universidade Federal do Piauí. Este I Encontro de Antropologia e Arqueologia teve
a participação de antropólogos e arqueólogos locais e de outros estados, sendo ainda precedido
de uma expedição científica a Serra da Capivara, onde professores e estudantes assistiram a uma
palestra da Dra. Niède Guidon e visitaram sítios arqueológicos e o Museu de Homem Americano e
suas instalações de pesquisa. Leia mais INCRA divulga dados atualizados sobre a regularização de
territórios quilombolas no Brasil
O INCRA tornou público três planilhas referentes aos “Títulos Expedidos às Comunidades
Quilombolas”, “RTID´s Publicados Geral” e “Quadro atual da política de regularização de
territórios quilombolas no Incra”. Tais arquivos atualizam e corrigem dados divulgados pelo órgão
e entidades e agregam informações referentes à titulação promovida por órgãos estaduais. Leia
mais
Membro da Comissão de Assuntos Indígenas fala a repórter sobre o suicídio entre os Guarani
Kaiowa. Leia mais
OUTRAS NOTÍCIAS
Canal indígena TV Intertribal: www.tvintertribal.com.br.
A TV Intertribal é o primeiro canal de televisão dedicado exclusivamente a veicular e divulgar as
raízes mais puras da cultura brasileira: a arte, cultura e modo de vida dos povos indígenas. Criada
em abril de 2008 pelo cineasta Ronaldo Duque, a TV busca reunir em um único portal na rede
mundial de computadores o maior número possível de documentos e conteúdos audiovisuais
sobre a questão indígena brasileira. Leia mais
EVENTOS
- Eventos no Brasil
Seminários do DAN – Depto de Antropologia da UnB
Local: Sala de Reuniões do DAN/UnB
17/06 – Matthew Gutmann (Centro de Estudios Latinoamericanos y del caribe-Brown UniversityUSA): “Desertar Irak: Masculinidades disidentes”
24/06 – Carlos Emanuel Sautchuk (DAN/UnB): “Antropologia da ciência e da técnica no Brasil”
II Encontro Nacional Sobre Patrimônio Industrial
Data: 17 a 20 de junho de 2009
Local: São Paulo
Promoção: curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e
Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Industrial, entidade vinculada ao The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.
Informações: http://www.vitruvius.com.br/evento/evento_detalhe.asp?codigo=207
I Congresso Brasileiro de Acadêmicos, Pesquisadores e Profissionais Indígenas.
Data: 14 a 17 de julho de 2009
Local: Universidade de Brasília
Coordenação: Centro Indígena de Estudos e Pesquisa – Cinep e Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Brasília – ICS/UnB
Parceria: Museu Nacional do Rio de Janeiro/Laced, Institudo Internacional de Educação do Brasil –
IIEB, Fundação Nacional do Índio – FUNAI e Ministério da Educação/Secad.
Informações: cinep@cinep.org.br
VIII Graduação em Campo
Data: 08 a 11 de setembro de 2009
Local: FFLCH/USP
Informações: graduacaoemcampo@gmail.com, www.n-a-u.org

V Encontro da ANDHEP (Associação Nacional de Direitos Humanos - Pesquisa e Pósgraduação)
Data: 17 a 19 de setembro de 2009
Local: UFPA
Coordenação regional: Prof. Dr. Antonio Maués e Profa. Dra. Jane Beltrão
Inscrições de trabalhos: até 02 de junho de 2009
Informações: http://www.andhep.org.br
- Eventos no Exterior
I Seminario de Antropología Forense y Derechos Humanos
Data: 9 de junho de 2009
Local: Barcelona
Informações: http://www.icev.cat/antropologia_objectius.htm
Evento sobre Marcel Mauss -- Mauss vivant
Data: 13 a 20 de junho de 2009
Local: França
Organização: Alain Caillé e Keith Hart
Informações: www.ccic-cerisy.asso.fr
Programação: www.ccic-cerisy.asso.fr/mauss09.html
53º Congresso Internacional de Americanistas
Data: 19 a 24 de julho de 2009
Local: cidade do México.
Informações: http://www.53ica.com/
16th IUAES World Congress
Data: 27 a 31de julho de 2009
Local: Kunming, China.
Informações: http://www.icaes2008.org
XV Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina
Data: 11 a 14 de novembro de 2009
Local: Santiago do Chile.
Data final para submissão dos resumos de trabalho: 30 de junho de 2009.
OPORTUNIDADES
- Concurso e Seleções
Concurso para professor na Universidade Federal do Pará
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de docente (Professor Assistente)
da Carreira de Magistério Superior, para lotação no Campus Universitário de Altamira.
1º Eixo temático: Arqueologia e Patrimônio - 1 (uma) vaga. Perfil do candidato: Graduado em
Arqueologia com titulação mínima de mestrado em Arqueologia ou áreas afins ou Graduado em
Arqueologia ou áreas afins com titulação mínima de mestrado em Arqueologia.
2º Eixo temático: Saúde e Sociedade – 1 vaga. Perfil do candidato: Graduado na área da Saúde
ou áreas afins com mestrado ou doutorado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou
Antropologia/Sociologia.
3º Eixo temático: Direitos Humanos – 1 vaga. Perfil do candidato: graduados em Direito ou em
áreas afins.
As inscrições serão recebidas na UFPA. Informações: www.ufpa.br
Concurso Professor de Antropologia na Universidade Federal do Piauí
São 3 vagas para Professor de Antropologia, com lotação no Departamento de Ciências Sociais e
atuação no curso de graduação em Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia e Arqueologia (PPGAArq), 1 vaga para Professor de Antropologia Cultural, com
lotação no Departamento de Arqueologia e Ciências da Natureza e atuação no curso de graduação
em Arqueologia e, eventualmente, no PPGAArq e 1 vaga para Antropologia Física/Biológica, com
lotação também no Departamento de Arqueologia e Ciências da Natureza e atuação no curso de
graduação em Arqueologia e, eventualmente, no PPGAArq. Inscrições até 10 de junho de 2009 e,
se não tiver candidato doutor, continuam até 31 de julho de 2009. Mais informações, em breve,
no site do PPGAArq: http://www.ufpi.br/ppgaarq/

4ª edição da mostra "Cinema e Direitos Humanos na América do Sul"
Está aberta a seleção de trabalhos para exibição no Festival de filmes sobre os direitos
fundamentais que acontecerá de 5 a 8 de novembro de 2009 em 16 capitais brasileiras.
Inscrições para envio dos trabalhos: até 12 de junho de 2008.
Informações: www.cinedireitoshumanos.org.br
Concurso para professor na Universidade Federal de Roraima
Concurso público para o cargo de professor adjunto de Antropologia do Depto de Antropologia da
UFRR, nas áreas de Teoria Antropológica e Antropologia da Saúde. Inscrições: até 12 de junho de
2009. Edital nº 025-024-2009 e demais informações: http://www.ufrr.br/coordenadoria-deimprensa/artigos/concursos-publicos
Bolsas de Estudo para Aperfeiçoamento Profissional nos Estados Unidos
O Programa Hubert H. Humphrey oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para profissionais
brasileiros do setor público e do terceiro setor (ONGs) em meio de carreira, preferencialmente
empreendedores sociais, com comprovado potencial de liderança. Inscrições: até 15 de junho de
2009. Informações: www.fulbright.org.br
Concurso Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Campus 3 Rios
A universidade Federal Rural do Rio de Janeiro abre 1 vaga para Carreira do Magistério Superior
para profissional com Bacharelado e/ou Licenciatura em Ciências Sociais e Doutorado em Ciências
Sociais ou Antropologia.
Inscrições: até 17 de junho de 2009
Edital e Informações: www.ufrrj.br/concursos
Concurso para docentes UNIFESP
Estão abertas as inscrições para concurso nas áreas de antropologia, antropologia da arte,
sociologia, ciência política e outros mais na Universidade Federal de São Paulo, Campus
Guerulhos.
Inscrições: até 26 de junho de 2009.
Informações: http://resultados.concurso.unifesp.br/dpd/rh/main_doc.html
Processo Seletivo para docentes da Universidade do Contestado
Prorrogadas as inscrições para o Processo Seletivo Externo de docentes que ministrarão aulas na
Fundação Universidade do Contestado - Campus Universitário de Canoinhas. Requisitos: Pósgraduação Stricto sensu - doutorado em Desenvolvimento Regional e/ou História e/ou
Antropologia e/ou Antropologia Social e/ou Ciências Social e/ou Geografia. Vagas: 1 (uma).
Inscrições: até 07 de julho de 2009.
Edital e informações: http://www.cni.unc.br/mestrado
Concurso para Professor de Ciências Políticas na UFJF
O Departamento de Ciências Sociais torna público que estarão abertas as inscrições para o
Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de cargo de Professor da Carreira
de Magistério Superior, Classe Adjunto, Nível 1, na área de Ciências Políticas. Disciplinas:
Conjunto de Disciplinas da área de Ciências Políticas. Habilitação exigida: Graduação: Qualquer
área e Pós-graduação: Doutorado em Ciências Sociais, ou Ciências Políticas, ou Sociologia.
Inscrições: 03 a 14 de agosto de 2009. O Edital Nº 027/2009-PRORH e a Resolução 22/98 CEPE/UFJF no site: http://www.concurso.ufjf.br
Concurso para Professor de Antropologia na Universidade Federal de Juiz de Fora
O Departamento de Ciências Sociais torna público que estarão abertas as inscrições para o
Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de cargo de Professor da Carreira
de Magistério Superior, Classe Adjunto, Nível 1, na área de Antropologia. Disciplinas: Conjunto de
Disciplinas da área de Antropologia e Metodologia. Habilitação exigida: Pós-graduação: Doutorado
em Antropologia ou áreas afins, conforme classificação da CAPES. Inscrições: 24 de agosto de
2009 a 04 de setembro de 2009. Informações: Edital Nº 028/2009-PRORH-PRORH e Resolução
22/98 - CEPE/UFJF no sítio http://www.concurso.ufjf.br
- Cursos
Revista Vibrant edição 6.2 - Dossiê sobre Antropologia do Esporte.
A VIBRANT recebe, até 30 de junho de 2009, contribuições na forma de artigos, resenhas e
material audiovisual para composição de um dossiê sobre Antropologia do Esporte, para sua
edição 6.2. As instruções completas para formatação dos trabalhos estão disponíveis na página

eletrônica da VIBRANT http://www.vibrant.org.br/.
Revista Composição - UFMS
A Revista Eletrônica de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ISSN:
1983-3784, convida a professores e pesquisadores a apresentarem suas colaborações nas formas
de artigos ou resenhas, para os números da revista no ano de 2009. Ate 30 de junho de 2009
para o número 4 e até 30 de julho de 2009 para o numero 05. Para consultar as regras de
publicação, visitem o site da revista no endereço www.revistacomposicao.ufms.br. As
colaborações podem ser enviadas para o Prof. Dr. Aparecido Francisco dos Reis - editor:
reis@nin.ufms.br.
Interações – Cultura e Comunidade. Revista de Ciências da Religião da Faculdade
Católica de Uberlândia
O propósito da revista é ser um instrumento de debate interdisciplinar entre pesquisadores
nacionais e internacionais, visando contribuir para a consolidação desse novo campo de estudos
chamado Ciências da Religião. A revista publica artigos, resenhas, notas de leitura, novidades
editoriais, debates e comunicações consideradas de relevância para a área, entrevistas e um
dossiê temático a cada número. O próximo dossiê será na área da Antropologia da Religião e tem
por tema “O olhar antropológico sobre religião e religiosidade”. O prazo de envio dos trabalhos a
serem públicados no próximo número (5), referente ao primeiro semestre de 2009 vai até o dia
10 de junho de 2009. A submissão pode ser feita por meio da versão eletrônica
www.catolicaonline.com/icc ou pelo e-mail: interacoes@catoliconline.com. Os interessados devem
enviar suas contribuições de acordo com as Normas apresentadas na versão eletrônica.
Revista Cadernos de Estudos Sociais - Fundação Joaquim Nabuco
A revista Cadernos de Estudos Sociais, abre chamada até 20 de junho de 2009 para receber
artigos, ensaios, resenhas, traduções. Os trabalhos devem ser apresentados em uma via
impressa, acompanhada de uma cópia em mídia eletrônica enviada para o e-mail
jana@fundaj.gov.br.
Revista Anthropológicas
A Revista Anthropológicas, do PPGA/UFPE, recebe, até o dia 30 de junho de 2009, artigos, ensaios
e resenhas para o número 20(2), 2009. Este número não será temático, permitindo enviar todos
os tipos de textos que se encaixam no perfil do periódico. Para mais informações sobre a revista e
suas normas de publicação basta acessar o site www.ufpe.br/revistaanthropologicas ou entrar em
contato com os editores pelo endereço eletrônico anthropologicas@ufpe.br
Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas
A Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas lança chamada de artigos e resenhas para
seu primeiro número de 2009. A publicação, em versão exclusivamente eletrônica, está ligada ao
Centro de Pesquisa e Pós-graduação sobre as Américas (CEPPAC) da Universidade de Brasília e
poderá ser visitada no site http://www.repam.org. Os trabalhos deverão ser inéditos e contemplar
uma das linhas editoriais da revista (i) a discussão dos grandes temas e problemas que
caracterizam o pensamento sobre as Américas; (ii) a ênfase nos estudos comparativos e
interdisciplinares; e (iii) a consistência com as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação
do CEPPAC. A Revista publicará trabalhos em português, espanhol e inglês, que serão analisados
por pareceristas da área em sistema de blind review, em até dois meses do prazo final de envio.
Os trabalhos deverão ser enviados para o email revistaceppac@unb.br. Prazo final para envio: até
30 de julho de 2009
Revista Horizontes Antropológicos - UFRGS
A revista Horizontes Antropológicos, está aceitando artigos para o seu 34o. Número, que será
lançado em outubro de 2010. O tema deste número é “Ciclos da vida”. Serão avaliados trabalhos
teóricos e etnográficos que reflitam sobre o processo vital como um todo, assim como sobre suas
fases: infância, adolescência, juventude, vida adulta e envelhecimento. Os artigos a serem
considerados devem abordar o tema desde a perspectiva da antropologia ou das suas áreas afins.
Horizontes Antropológicos está avaliada como uma revista A1 no Qualis Periódicos da Capes e
seus artigos são publicados na forma impressa pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia
da UFRGS e em formato eletrônico no Scielo: www.scielo.br/. A organização do número está ao
encargo de Cornelia Eckert e Carlos Alberto Steil. Endereço para envio d os textos via e-mail:
horizontes@ufrgs.br. Endereço web e orientações para os autores:
http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/index.html. Prazo para envio dos textos: até 28 de fevereiro de
2010.
Revistas – novos números.
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PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. "Emoções, Sociedade e Cultura". Curitiba: Editora CRV, 2009.
Para correspondência:
Caixa Postal 04491
70.904-970
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Informativo ABA nº 005/2009 – 28/04/2009
NOTÍCIAS DA ABA
Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Financiamento discutidos com Sociedades Científicas da
Área de Humanidades em reunião na SBPC.
No último dia 8 de abril foi promovido encontro de representantes de sociedades científicas da
Área de Humanidades na sede da SBPC em São Paulo, no qual a ABA foi representada por seu
Presidente, para tratar das distorções que se acumulam ao longo de anos, fazendo com que esta
Área tenha um percentual de participação na quota de bolsas de produtividade em pesquisa
menor do que o das outras duas áreas de conhecimento. Historicamente a participação era de
22%, porém com a distribuição mais recente o aumento no número de bolsas ficou abaixo
daquele que manteria este nível de participação, uma vez que foram atribuídas cerca de 185 das
1.500 bolsas novas, quando a Área deveria ter recebido cerca de 330 bolsas novas para manter o
mesmo nível de participação.
Comparecerem à reunião 18 representantes de associações científicas. Sob a coordenação do
Presidente do SBPC, Dr. Marco Antonio Raupp e do Vice-Presidente, Dr. Otávio Velho, foram feitos
encaminhamentos no sentido de que as associações fizessem um diagnóstico sobre o que houve
de perdas e uma proposta de recomposição fundada no crescimento da área para ser discutida e
levada ao Presidente do CNPq. e Ministro da Ciência e Tecnologia. Esta é uma das iniciativas que
faz parte da uma estratégia de fortalecimento da Área e obtenção de maior participação em
recursos para pesquisa, outras devendo ser discutidas ao longo do semestre para serem
apresentadas e discutidas na próxima reunião da SBPC em Manaus.
Questões de quilombos tratadas com Ministro Cezar Peluso e na CGEE
A audiência com o Ministro Cesar Peluso, relator da ADI 3239, movida pelo ex-PFL (DEM) contra o
Decreto 4.887/2003, ocorreu no dia 02/04 conforme agendado. Representaram a ABA seu
Presidente e Alfredo Wagner de Almeida, indicado pelo GT Quilombos. A conversa com o Ministro
visou a falar-lhe sobre os estudos que os antropólogos desenvolvem há décadas sobre populações
remanescentes de quilombos, incluindo o tratamento legal que a questão historicamente vem
tendo, que, muitas vezes, é desconhecido pelos legisladores. Foi solicitado ao Relator da ADI que
promova uma audiência pública visando a ouvir as partes interessadas, não tendo este se
comprometido em realizá-la, mas, considerado a possibilidade. Ao receber todo o material
bibliográfico que lhe foi entregue devidamente marcado nos pontos que podem ser cruciais para o
entendimento da questão. Ao fim o Ministro Peluso sinalizou que os antropólogos serão ouvidos
no processo.
Na mesma data as Professoras Eliane Cantarino O'Dwyer e Ilka Boaventura Leite participaram de
reunião, em Brasília, a qual foram convidadas pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos CGEE e o Grupo de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI/PRE, para proferir
palestra abordando o tema Terras de Quilombo. Ambas acharam pertinente a presença da ABA,
que se fez representar pelo Presidente Carlos Caroso, um dos seus decanos, Prof. Roque Laraia e
Alfredo Wagner de Almeida. Após as exposições houve intenso debate sobre questões como auto-

atribuição e a noção de "terra ocupada", mediante perguntas feitas por assessores de gestão e
estudos estratégicos, assim como membros das forças armadas. As respostas foram formuladas a
partir das experiências de pesquisa acadêmica e em situações de elaboração de relatórios e
laudos fundamentados no fazer antropológico e na compreensão que, assim, podemos construir
nesse campo de aplicação dos direitos constitucionais.
Link para consulta de cursos e Instituições
Está disponível na área da Comissão de Comissão de Ensino e Ofício do Antropólogo o link do Site
Educação Superior - Cursos e Instituições. Este portal contém um cadastro atualizado de dados de
cursos e instituições de educação superior de todo o País. Acesse:
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
EVENTOS
- Eventos no Brasil
Mesa Redonda Campesinato na Amazônia
Data: 28 de abril de 2009
Local: UFF, Niterói
Palestrantes: Delma Pessanha Neves, Gil Almeida Felix, Pedro Fonseca Leal.
XIV Encontro Regional dos Estudantes de Ciências Sociais do norte e nordeste - ERECS
N/NE
Data: 29 de abril a 03 de maio de 2009
Local: Universidade Regional do Cariri – Urca. Cidade de Crato – CE
Estão abertas as inscrições para participantes assim como para quem quiser ministrar minicursos: www.urca.br/erecs.
Ciclo de Conferências: PPGAS/UFRGS, 35 anos
Data: 4 de junho, 14:00
COMEMORAÇÃO 35 anos PPGAS
Mesa Redonda “Saberes Cruzados”
Expositores: Profs. Drs. Pedro Ignácio Schmitz, Sérgio Alves Teixeira, Ruben George Oliven e
Cláudia Fonseca.
Exposição comemorativa – Organização Navisual
Local: Pantheon
Data: 6 de agosto, 14:00
Conferência Prof. Dr. Otávio Velho – Professor do PPGAS Museu Nacional – UFRJ
Título: A Antropologia e o Brasil hoje.
Local: Sala Pantheon
Colóquio Internacional Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul
Data: 04 e 07 de maio de 2009
Local: UFSC, Florianópolis.
Programação e ficha de inscrição: www.coloquioconesul.ufsc.br
Informações: coloquioconesul@gmail.com, joanamaria.pedro@gmail.com ou
cristiwolff@gmail.com
Congresso Internacional "Além do Muro 1989-2009"
Data: 04 a 08 de maio de 2009
Local: Campus da PUC-Rio
Realização: PUC-Rio e Instituto de Estudos Avançados em Humanidades e Decanato do CTCH
Informações: congresso1989@gmail.com
XXXI Congresso Internacional de Americanística
Data: 5 a 11 de maio de 2009
Local: Perugia (Itália)
Organização: Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano“ Onlus
Informações e normas: www.amerindiano.org
"I Jornada de arqueologia no cerrado e suas interfaces com a Arqueologia Brasileira"
Data: 12 a 15 de maio de 2009
Local: UCG/IGPA - Goiânia

Informações: (62) 3946-1654 ou 3946-1908
Inscrições: jornadaarqueologiaigpa@hotmail.com
Canadian Anthropology Society/American Ethnological Society Annual Meeting
Data: 13 a 16 de maio de 2009
Local: University of British Columbia, Vancouver, B.C.
Informações: http://casca.anthropologica.ca/
Segunda Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia
Data: 19 e 22 de maio de 2009
Local: FAFICH/UFMG - Belo Horizonte
XIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional
Data: 25 e 29 de maio de 2009
Local: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Informações: www.xiiienanpur.ufsc.br
New Frontiers of Race: Criminalities, Cultures, and Policing in the Global Era
Data: 29 de maio de 2009
Local: University of Chicago
Festival do Filme Etnográfico do Recife
Data: 01 a 04 de junho de 2009
Local: Recife – PE
Submissão de trabalhos para a mostra competitiva: até 30 de abril de 2009
Informações: http://www.ufpe.br/recife-etnodoc/index.php
Evento sobre Marcel Mauss -- Mauss vivant
Data: 13 a 20 de junho de 2009
Local: França
Organização: Alain Caillé e Keith Hart
Informações: www.ccic-cerisy.asso.fr
Programação: www.ccic-cerisy.asso.fr/mauss09.html
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação
Bolsas de pós-doutorado no CEM
O CEM (Centro de Estudos da Metrópole) estende o período de inscrições para a bolsa de pósdoutorado da Fapesp até o dia 15 de maio. A seleção será feita em duas etapas. A primeira será
uma análise do curriculum vitae do candidato e do projeto de pesquisa. Aqui, serão tomados em
conta o perfil e trajetória do candidato, tanto quanto a qualidade científica da proposta
apresentada, sempre tendo em vista a sua articulação às linhas de pesquisa do Centro, que
podem ser encontradas no link do site do CEM,
http://www.centrodametropole.org.br/noticia_proj_3afase.html.
Bolsas de estudo de Pós-Graduação na Nova Zelândia
A Nova Zelândia possui dois programas de bolsas de estudos destinados a brasileiros que querem
empreender seus estudos em nível de Mestrado ou Doutorado: 1. O Programa de Bolsas de
Estudos da Agência de Desenvolvimento da Nova Zelândia (New Zealand Development
Scholarships-Open) e O Programa Internacional de Bolsas de Estudos para Pesquisa em
Doutorado (New Zealand International Doctoral Research Scholarships).
Inscrições: até o dia 30 de abril de 2009. Informações: www.nzaid.govt.nz
Seleção Brasil 2009 do programa internacional de bolsas de pós-graduação da
Fundação Ford
O Programa Internacional de Bolsas de Pós-graduação da Fundação Ford (International
Fellowships Program – IFP) constitui uma experiência inovadora de ação afirmativa na pósgraduação: oferece bolsas de mestrado stricto sensu, no Brasil e no exterior, por dois anos, para
que mulheres e homens, com potencialde liderança em seus campos de atuação, prossigam seus
estudos capacitando-se para promover o desenvolvimento de seus países, bem como maior
justiça econômica e social. Para assegurar a diversidade de origem dessas lideranças, o Programa
privilegia candidatos/as pertencentes a grupos que, sistematicamente, têm tido acesso restrito ao

ensino superior.
Os/as bolsistas deverão cursar programas de mestrado em qualquer área do conhecimento
relacionada aos 12 campos de atuação da Fundação Ford.
A Fundação Carlos Chagas é a instituição responsável pela coordenação, no Brasil, do Programa
Internacional de Bolsas de Pós-graduação da Fundação Ford. As candidaturas serão avaliadas por
uma Comissão de Seleção brasileira, apoiada por assessores ad hoc brasileiros. Envio da
documentação: até 25 de maio de 2009, avaliação de candidaturas: de 26 de maio de 2009 a 13
de fevereiro de 2010, anúncio dos resultados finais: a partir de 16 de fevereiro de 2010. Site do
Programa: http://www.programabolsa.org.br/. E-mail: programabolsa@fcc.org.br. Tel.: (11)
3722.4404
- Concurso e Seleções
Concurso para Professor na Universidade Federal Fluminense - Instituto de Ciências da
Sociedade e Desenvolvimento Regional
Edital 102/2009 - Inscrições até 30 de abril de 2009, das 12h às 15h, na Copemag, ao lado da
Livraria da Editora da UFF (Eduff), Reitoria, Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói, RJ.
Informações: http://www.uff.br/copemag/editais/editais.php
UFRB abre novo concurso para professor
O novo concurso é para atendimento das demandas da Federal do Recôncavo, em cumprimento
às pactuações do termo de acordo de metas dos Programas de Expansão 2008 e 2009, REUNI
2008 e 2009 e, parcialmente, 2010. São 158 vagas. Em 11 exige-se apenas graduação. Noventa
vagas são para profissionais com mestrado e 57 para quem tem doutorado. O valor total da
inscrição, para todas as classes relativas ao cargo deste Concurso, é de R$ 90,00 (noventa reais).
Inscrições: até 30 de abril de 2009. Edital e informações:
http://www.ufrb.edu.br/concursos/index.php/docentes/2009/concurso-docente-edital-no01/2009.
Vagas para professor nas áreas de Ciências Sociais – UFF
Estão abertas as inscrições para diversas vagas nas áreas de ciências sociais, em dois Editais.
Todos os cargos são para Prof. Adjunto, em regime de Dedicação Exclusiva (DE). Os empossados
serão alocados em Campos dos Goytacazes e em Angra dos Reis.
A primeira vaga é para Angra dos Reis (Edital 83/2009), cujo objetivo é agregar o docente no
curso de pedagogia. Ela é para Ciências Sociais e Humanas, com o seguinte perfil: Ciências
Sociais e Humanas: Graduação em Ciências Sociais, ou Filosofia ou, ainda, História. Mestrado em
Ciências Sociais (ou Antropologia, ou Ciência Política, ou Sociologia), ou, Educação, ou Filosofia,
ou História. Doutorado em Sociologia ou Educação.
As demais quatorze vagas são para o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento
Regional (Edital 82/2009), em Campos, para as seguintes áreas: história econômica,
antropologia, sociologia, geografia, estatística, ciência política, filosofia, educação, entre outros.
Inscrições: até o dia 30 de abril de 2009. Editais e informações: http://www.uff.br/copemag/
Programa Dra Ruth Cardoso em Antropologia e Sociologia na Universidade de Columbia,
EUA.
O programa apóia a participação de um professor/pesquisador brasileiro em atividades de
docência e pesquisa, por um ano acadêmico, no Instituto de Estudos Latino-Americanos (ILAS) da
Universidade de Columbia, em Nova York. Os candidatos devem ter atuação acadêmica
reconhecida nas áreas de Ciências Humanas e Sociais. Será dada preferência a candidatos que
atuem na áreas de antropologia de populações urbanas, sociologia e história do Brasil com
enfoque em movimentos sociais contemporâneos. Inscrições até 30 de abril de 2009.
Informações:
www.fulbright.org.br
Edital 01/2009 do Concurso Público para Docente do Magistério Superior da UFRB
Estão abertas vagas para área de aAntropologia na UFRB. Inscrições até: 30 de abril de 2009.
Informações: http://www.ufrb.edu.br/concursos/
Concurso para a área de Teoria e Prática Museológica na UnB
Estão abertas as inscrições para preenchimento de "cadastro de reserva". O "requisito básico"
passa a ser: bacharelado em Museologia e doutorado em Museologia ou áreas afins (para
cadastro de reserva para prof. adjunto) e bacharelado em Museologia e mestrado em Museologia
ou áreas afins (para cadastro de reserva para prof. assistente). As inscrições vão até 3 de maio

de 2009. Informações: www.unb.br.
Concurso Universidade Federal de São Paulo Unifesp - Campus Diadema
Editais 099/2009 e 113/2009 – área: Docente Ética, Sociedade e Meio Ambiente.
Inscrições até 29 de maio de 2009, às 16:00 horas. Informações: www.unifesp.br ou
http://concurso.unifesp.br/
Bolsas de Estudo para Aperfeiçoamento Profissional nos Estados Unidos
O Programa Hubert H. Humphrey oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para profissionais
brasileiros do setor público e do terceiro setor (ONGs) em meio de carreira, preferencialmente
empreendedores sociais, com comprovado potencial de liderança. Inscrições: até 15 de junho de
2009. Informações: www.fulbright.org.br
PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
Revista Vibrant edição 6.2 - Dossiê sobre Antropologia do Esporte.
A VIBRANT recebe, até 30 de junho de 2009, contribuições na forma de artigos, resenhas e
material audiovisual para composição de um dossiê sobre Antropologia do Esporte, para sua
edição 6.2.
Neste dossiê objetiva-se congregar artigos que abordem as diversas interfaces da Antropologia
dos Esportes com os temas tradicionais da antropologia, propostos por antropólogos brasileiros ou
que trabalhem/estudem no Brasil. Assim, espera-se que sejam enfocadas, por exemplo, a
construção das identidades sociais através do esportes, em especial das identidades regionais e
nacionais e a expressão da etnicidade em uma perspectiva transnacional. Os artigos também
poderão abordar as formas pelas quais são elaboradas, nas diferentes práticas esportivas, as
categorizações etárias e as construções de gênero. E como os diferentes esportes têm sido
representados nos discursos sociais - médico, midiático, legal, etc.
Serão especialmente valorizadas as contribuições que ampliarem metodologicamente o escopo
comparativo, em duas direções: em primeiro lugar, ampliando as práticas esportivas enfocadas;
em segundo lugar comparando práticas esportivas em contextos sociais, regionais ou nacionais
distintos.
Serão apreciados também artigos que abordem a trajetória profissional, os projetos, os valores e
os estilos de vida de protagonistas do esporte.
As contribuições devem ser redigidas 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. Os
editores reservam-se o direito de excluir artigos não inéditos que ultrapassarem uma cota
prevista. As instruções completas para formatação dos trabalhos estão disponíveis na página
eletrônica da VIBRANT http://www.vibrant.org.br/.
Os autores devem submeter os seus textos aos editores convidados deste número,
Simoni Lahud Guedes (simonilahud@uol.com.br) e Carmen Rial (carmenrial@gmail.com) até 30
de junho de 2009, com cópia para o Editor da VIBRANT, Peter Fry
(peterfry@uol.com.br).
Revista Ágora- ISSN: 1984-185x
A Revista Ágora é uma publicação semestral do Instituto Superior de Educação de Salgueiro-ISES
direcionada a colaboradores que desenvolvam trabalhos científicos nas ciências humanas, com
ênfase em reflexões filosóficas, estudos sociológicos, antropológicos e da ciência política. Está
aberta a chamada de artigos, resenhas e ensaios até 03 de maio de 2009.
Amazônica - Revista de Antropologia
AMAZÔNICA é um periódico científico internacional, voltado a promover o debate, a construção do
conhecimento e a veiculação de resultados de pesquisas científicas relativas às populações nativas
amazônicas, nos quatro campos da antropologia. Pretende ser um fórum de debates a integrar
cientistas que atuam nos diversos países amazônicos, de forma a diminuir as barreiras nacionais
que têm mantido nossas produções científicas isoladas e dificultado o diálogo. Informações:
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/index. A revista Amazônica recebe
submissões em fluxo contínuo, porém artigos para publicação na edição de setembro de 2009
devem ser submetidos até o dia 15 de maio de 2009.
- Revistas

RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 8, n. 22, de agosto de 2009 - ISSN 16768965. A RBSE é uma revista eletrônica de acesso gratuito do GREM - Grupo de Pesquisa em
Antropologia e Sociologia das Emoções.
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html.
Revista Religião e Sociedade, vol. 28, nº02. 2009. www.scielo.org/
Revista Mediações, DOSSIÊS – 40 anos de maio de 1968: Vol. 12 n. 2, 2007 e Vol. 13 n. 1-2,
2008
- Livros
ANDRADE, Ugo Maia. Memória e Diferença: os Tumbalalá e as redes de trocas no
submédio São Francisco. São Paulo: Editora Humanitas/FAPESP. 2009.
FELIX, Gil A. O caminho do mundo: mobilidade espacial e condição camponesa numa região da
Amazônia oriental. Niterói: Eduff, 2009.
Biblioteca Digital Mundial da Unesco
http://www.wdl.org/pt/

Biblioteca Digital Mundial da Unesco
http://www.wdl.org/pt/

Informativo Especial nº 004 - 02/04/2009
Revista VIBRANT: prorrogação de prazo
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO DOSSIÊ GLOBALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO
"A VIBRANT prorroga o prazo de 31 de março de 2009 para 30 de abril de 2009 para receber
contribuições na forma de artigos, resenhas e material audiovisual para composição de um dossiê
sobre o eixo temático Globalização e Circulação, para sua edição 6.1."
O dossiê pretende reunir artigos, escritos por antropólogos que trabalhem ou estudem no Brasil,
que abordem e problematizem diferentes aspectos associados à circulação transnacional de
pessoas; signos, discursos e informação; capitais e mercadorias na globalização contemporânea.
Esse dossiê parte da constatação que, na atual conjuntura do capitalismo global, ocorre uma
intensificação dos movimentos de pessoas (turistas, migrantes, refugiados, etc), informações
(através de diversas mídias eletrônicas), símbolos (incluindo a mercantilização da cultura) e
capitais, através do mundo. Mas, para além de refletirem processos como a compressão do tempo
e do espaço, essas diversas circulações trazem à tona processos aparentemente paradoxais como,
por exemplo, a inter-relação dinâmica entre globalismos e a recriação de localismos, identidades
diferenciadas e a exacerbação da xenofobia e do racismo. Também, enquanto os movimentos do
capital, os meios de comunicação e os signos aparentam atravessar um mundo sem fronteiras
geográficas e políticas, erigem-se, ao mesmo tempo, fronteiras físicas que demarcam e controlam
quem e quais produtos podem entrar e circular em territórios nacionais.. Esses processos ainda
recriam fronteiras simbólicas de incorporação e exclusão, que trazem em seu bojo novas
classificações (como, por exemplo, as atuais diferenciações entre legal/ legalidade e
ilegal/ilegalidade). Autores são convidados a contribuir com novas análises e perspectivas para
uma melhor compreensão dessa temática na atualidade.
As contribuições devem ser redigidas 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. Os
editores reservam-se o direito de excluir artigos não inéditos que ultrapassarem uma cota
prevista. As instruções completas para formatação dos trabalhos estão disponíveis na página
eletrônica da VIBRANT http://www.vibrant.org.br/.
Os autores devem submeter os seus textos aos editores convidados deste número, Bela FeldmanBianco (bfb@uol.com.br), Carmen Rial (carmensilviarial@gmail.com) e Gustavo Lins Ribeiro

(gustavor@unb.br), até 30 de abril de 2009, com cópia para o Editor da VIBRANT, Peter Fry
(peterfry@uol.com.br).

Informativo ABA nº 003/2009 – 30/03/2009
NOTÍCIAS DA ABA
Remarcada a audiência da ABA com o Ministro Relator da ADI 3239
A audiência que o Presidente da ABA teria com o Ministro relator do processo da ADI 3239 no
último dia 24 foi remarcada para o dia 02 de abril. No dia 24 de março compareceram à audiência
o Presidente, a Vice-Presidente e Alfredo Wagner Berno de Almeida representando o GT
Quilombos, contudo um contratempo fez com que a audiência não acontecesse e fosse
remarcada. Na rápida conversa ocorrida entre o Presidente da ABA e o Ministro Peluso ele não
antecipou seu voto, dizendo apenas já ter sua convicção formada. Frente à reafirmação do
pedido de que a ABA fosse ouvida, o Ministro Relator recomendou que fosse remarcada a
audiência para uma data até o dia 10/04, uma vez que tem intenção de colocar o julgamento da
ADI 3239 para o dia 15/04. Além do presidente da ABA, estiveram no STF a vice-presidente,
Profa. Lia Zanota Machado e um representante indicado pelo GT Quilombos da ABA, Prof. Alfredo
Wagner Berno de Almeida.
Em audiência posterior, em que o Presidente da ABA acompanhou representantes dos grupos
indígenas Pataxô Hahhahâe, Macuxi e Kaingang, foi possível conversar com o Ministro Eros Grau,
que mostrou-se bastante sensível aos argumentos que lhe foram apresentados. Em
prosseguimento de suas ações em favor da manutenção da ADI 3239. A ABA solicitou audiências
a quase todos os Ministros do STF entre os dias 01 e 03 de abril.
ABA participa de discussões sobre ADI3239
O presidente da ABA, Carlos Caroso, e a vice-coordenadora do GT Quilombos, Cíntia Beatriz
Müller, compareceram a uma série de reuniões que ocorreram em Brasília nos dias 09 e 10 de
março para discussões sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo ex-PFL (DEM)
contra o Decreto 4.887/2003. A ADI 3239 investe contra a norma que regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88. A ação iniciada em 2004 ataca pontos
importantes como o direito à autoidentificação e à concepção de território, próprios das
comunidades quilombolas, além de desconsiderar os parâmetros estabelecidos pela Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho e interpretações antropológicas acerca do art. 68
do ADCT/CF/88. Na reunião do dia 09 de março o procurador-geral da República Antônio
Fernando Souza reforçou seu compromisso com a defesa dos direitos dos povos quilombolas e,
neste caso, com a luta pela manutenção do caráter constitucional do decreto. Participaram das
reuniões representantes da Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ),
Associação Brasileira de Antropologia, Justiça Global, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos,
Koinonia e representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária.
CONAQ e organizações da sociedade civil encaminham pedido de Audiência Pública para o Relator
da ADI 3239
Como parte do movimento de pressão da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais a
CONAQ encaminhou, no dia 10/03, pedido de Audiência Pública aos Ministros do STF. A Audiência
Pública ocorre antes do julgamento da ADIN e tem como principal finalidade aprofundar os
argumentos em favor da constitucionalidade do Decreto apresentando mais detalhes sobre como
vivem as comunidades quilombolas. Estratégia semelhante foi utilizada no julgamento das ADINS
do aborto por anencefalia e pesquisa com células tronco e garantiu participação e visibilidade dos
casos na sociedade.
A Vitória Indígena no Processo Raposa Serra do Sol Diminuída pelas 19 “Salvaguardas”
Demarcação da TI Raposa Serra do Sol em área contínua é uma vitória indígena e da sociedade
brasileira em geral, da mesma forma que a jurisprudência de que doravante todas as
demarcações sejam feitas desta forma e não em ilhas, de forma a permitir a circulação e melhor
integração entre os diferentes grupos em uma mesma TI. Por outro lado, algumas das 19
“Salvaguardas” estabelecidas para a demarcação de terras representam um retrocesso com
relação às práticas anteriormente vigentes, particularmente no que se refere à proibição de
ampliação de TIs já demarcadas.
É importante destacar o papel que foi desempenhado tanto por antropólogos de forma geral,
quanto pela a ABA, repetidamente citados nos votos dos Ministros neste processo. A ABA, ainda
sob a presidência de Luís Roberto Cardoso de Oliveira, teve audiências com vários Ministros de
STF, sendo esta ação continuada pela Comissão de Assuntos Indígenas e atual diretoria, que

também se fez representada em todas as sessões do julgamento. O produtivo papel político e de
assessoramento junto aos Ministros do STF e vários outros atores envolvidos, particularmente
com representações indígenas, vem tendo boa repercussão sobre estas, que solicitam apoio para
outros julgamentos com a repetição do trabalho político e técnico feito junto ao STF.
As denominadas “Salvaguardas” pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito são abaixo listadas:
1 – O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas pode ser
relativizado sempre que houver como dispõe o artigo 231 (parágrafo 6º, da Constituição Federal)
o relevante interesse público da União na forma de Lei Complementar;
2 - O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais
energéticos, que dependerá sempre da autorização do Congresso Nacional;
3 - O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que dependerá
sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando aos índios participação nos resultados
da lavra, na forma da lei.
4 – O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo se for o caso, ser
obtida a permissão da lavra garimpeira;
5 - O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa Nacional. A
instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão
estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o
resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da
Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente de consulta a
comunidades indígenas envolvidas e à FUNAI;
6 – A atuação das Forças Armadas da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas
atribuições, fica garantida e se dará independentemente de consulta a comunidades indígenas
envolvidas e à FUNAI;
7 – O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos,
redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à
prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação;
8 – O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a
responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;
9 - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela administração da
área de unidade de conservação, também afetada pela terra indígena, com a participação das
comunidades indígenas da área, que deverão ser ouvidas, levando em conta os usos, as tradições
e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da FUNAI;
10 - O trânsito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na área afetada à
unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes;
11 – Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não-índios no restante da área
da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela FUNAI;
12 – O ingresso, trânsito e a permanência de não-índios não pode ser objeto de cobrança de
quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas;
13 – A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não poderá incidir ou ser
exigida em troca da utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de
energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público tenham
sido excluídos expressamente da homologação ou não;
14 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio
jurídico, que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade jurídica;
15 – É vedada, nas terras indígenas, qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutas, assim como de atividade agropecuária
extrativa;
16 - As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades indígenas, o usufruto exclusivo
das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o disposto no
artigo 49, XVI, e 231, parágrafo 3º, da Constituição da República, bem como a renda indígena,
gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos taxas ou
contribuições sobre uns e outros;
17 – É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada;
18 – Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas são inalienáveis
e indisponíveis.
19 – É assegurada a efetiva participação dos entes federativos em todas as etapas do processo de
demarcação.
Relatório de atividades da gestão 2006-2008
O Relatório das atividades da Gestão 2006-2008 já está disponível na área de
Documentos/Relatórios do site da ABA para ampla consulta. O link de acesso é
http://www.abant.org.br/index.php?page=3.2
Reunião de Antropologia do Mercosul
A Reunião de Antropologia do Mercosul recebe até 30 março resumos para os Grupos de Trabalho
de sua VIII edição, que será realizada em Buenos Aires, de 29 de setembro a 02 de outubro de

2009. Informações: www.ram2009.unsam.edu.ar/.
EVENTOS
- Eventos no Brasil
Semana de Antropologia do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social da
UFRN
Data: 31 de março a 03 de abril de 2009
Local: UFRN
Informações: www.cchla.ufrn.br/semantr ou www.cchla.ufrn.br/ppgas.
Seminário Internacional Informação, poder e política: novas mediações tecnológicas e
institucionais
Data: 15 a 17 de abril de 2009
Local: Rio de Janeiro
Informações e inscrições: http://www.liinc.ufrj.br/seminario/index.html
III Colóquio Brasileiro em Economia Política dos Sistemas-Mundo: a Perspectiva do
Sistema-Mundo e a América Latina 35 anos depois de “O Moderno Sistema-Mundo I”
Data: 26 e 27 de agosto de 2009
Local: Universidade de Brasília
Prazo para submissão de resumos: 13 de abril de 2009. Enviar arquivo eletrônico com o resumo
de até uma página (formato DOC ou RTF), até a data limite, com identificação do autor (nome,
endereço, filiação institucional, e-mail e telefone) para o endereço eletrônico
hpgpepsm@cse.ufsc.br.
Divulgação dos resumos aceitos: dia 04 de maio de 2009
Submissão dos artigos completos: até o dia 20 de julho de 2009. Enviar arquivo eletrônico com o
artigo, até a data limite, com identificação do autor (nome, endereço, filiação institucional, e-mail
e telefone) para o endereço eletrônico hpgpepsm@cse.ufsc.br. Formatação do Artigo: Fonte Times
New Roman, corpo 12, espaço 1,5, tamanho máximo de 25 páginas (incluindo gráficos e
bibliografia), em formato DOC ou RTF.
Realização: Grupo de Pesquisa em Economia Política dos Sistemas-Mundo (GPEPSM), Instituto de
Ciência Política, Universidade de Brasília
Seminários do DAN – Depto de Antropologia da UnB
Local: Sala de Reuniões do DAN/UnB
Coord.: Profa. Juliana Braz Dias e Profa. Patrice Schuch
25/03 – Heitor Frúgoli Junior (USP): “Distanciamentos e aproximações entre sociabilidade e
socialidade”
01/03 – Guilherme José da Silva e Sá (DAN/UnB): “A etnologia das ciências e a antropologia dos
coletivos: Reflexões a partir de pesquisa etnográfica com humanos e não humanos”
15/03 – Myriam Jimeno (Universidad Nacional de Colômbia): “Indigenismo na Colômbia”
29/03 – Líliam Cristina da Silva Barros (UFPA): “Mito e Música no clã Guahari Diputiro Porã, Alto
Rio Papuri, Am.”
06/05 – Claudia Briones (Universidad de Buenos Aires-Argentina): “Enraizarse em La Mapu:
Poética y política de la recuperación de tierras en Patagonia (Argentina)”
20/05 – Bartolomeu Tito Figueiroa de Medeiros (UFPE): “Quando o Campo é o Quilombo:
Quilombos e Políticas de Patrimonialização”
17/06 – Matthew Gutmann (Centro de Estudios Latinoamericanos y del caribe-Brown UniversityUSA): “Desertar Irak: Masculinidades disidentes”
24/06 – Carlos Emanuel Sautchuk (DAN/UnB): “Antropologia da ciência e da técnica no Brasil”
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação

- Concurso e Seleções
Vaga para Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
(CPDOC)
O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getulio Vargas selecionará até dois pesquisadores recém-doutores para seu Programa
de Formação de Quadros Profissionais, no Rio de Janeiro. Esta seleção será específica para a linha

de pesquisa em Relações Internacionais. Os candidatos devem ter obtido o título de doutor na
área de Relações Internacionais no período compreendido entre janeiro de 2005 e março de 2009.
Serão também aceitas candidaturas de doutores em Ciências Sociais (Antropologia, Ciência
Política e Sociologia) ou História que
tenham inequívoca vinculação temática com a área de Relações Internacionais. Podem inscreverse candidatos de qualquer nacionalidade (no caso de estrangeiros, com razoável fluência na
língua portuguesa). Todos os candidatos devem ter fluência em inglês, a ser avaliada durante a
entrevista. O Programa consiste em um estágio de pós-doutorado com duração de um ano e
participação nas atividades de pesquisa, documentação e ensino desenvolvidas pelo CPDOC. O
início das atividades será em 1º de julho de 2009 e os selecionados receberão bolsa da FGV no
valor mensal de R$ 5.000 (cinco mil reais). Durante a vigência da bolsa, os bolsistas deverão
residir no Rio de Janeiro e dedicar-se integralmente às atividades desenvolvidas no CPDOC.
Período de inscrição: de 2 de fevereiro a 31 de março de 2009 através do Portal CPDOC
(www.fgv.br/cpdoc).
Concurso para Professor Adjunto na Universidade de Brasília
O Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília informa que estão abertas as
inscrições para Concurso Público para Professor Adjunto, para o provimento de duas vagas na
área de Teoria Antropológica, no período de 02 de março de 2009 a 05 de abril de 2009. Edital
completo do concurso: http://srh.unb.br/concursos e
http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb
Concurso Público para Professor Adjunto I no CEPPAC-UnB
Encontra-se disponível na página da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) da Universidade de
Brasília (UnB) o Edital de Seleção para Professor Adjunto I no CEPPAC. Serão admitidas inscrições
de portadores de título em Antropologia, Sociologia e Ciências Sociais. Inscrições estão abertas
até 12 de abril de 2009. Edital do concurso:
http://srh.unb.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=726&amp;Itemid=9
Concurso para Professor na Universidade federal de Campina Grande
A UFCG abriu concurso para professor da área de antropologia. O Edital está na página da
universidade www.ufcg.edu.br. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de abril.
Informações: dsa@ch.ufcg.edu.br ou (83) 3310-1211.
Concurso para Professor no Campus de Sumé-PB
O Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) da UFCG, campus de Sumé- PB
realizará concurso público de provas e títulos destinados a selecionar candidatos para o
provimento de 51 vagas na carreira do magistério superior, pertencente ao quadro de pessoal da
Universidade federal de Campina Grande, pertencentes às classes: Adjunto (doutor), Mestre
(assistente) e Auxiliar (graduado), Nível I. A remuneração inicial será de R$ 6.722,85 (T-40) para
adjunto, R$ 4.442,60 (T-40) para assistente e R$ 1.518,63 para auxiliar (T-20). As taxas de
inscrição são: R$ 80,00 (Adjunto), R$ 60,00 (Assistente) e R$ 30,00 (Auxiliar). Inscrições até 17
de abril de 2009, das 8 as 11h e 14 as 17h, de segunda a sexta-feira, na secretaria da Unidade
Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento do Semiárido,
campus Sumé-PB, funcionando temporariamente no Centro de Extensão José Farias Nóbrega,à
rua Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande-PB. Contato: (83) 3310 1545 (Secretaria) e
(83) 33101686 (Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento). As provas serão
realizadas no campus de Campina Grande no período de 25 de maio a 04 de junho de 2009.
Serão 03 vagas para Sociologia, 03 vagas para Antropologia, 02 vagas para Ciência Política, além
de vagas em outras áreas. Edital do concurso
http://sinfo179.nsc.ufcg.edu.br:8080/chamadas/downloads/863803.doc ou pelo site da UFCG em
http://www.ufcg.edu.br.
Concurso para Professor na Universidade Federal da Paraíba
Estão abertas as inscrições para concursos da Universidade Federal da Paraíba, para o campus
Litoral Norte nas áreas: Antropologia Urbana, Etnologia Indígena, Sociologia, Sociologia da
Educação, Filosofia. Edital nº 12 - 20 de fevereiro de 2009, disponível na página da UFPB www.ufpb.br/editais/index.htm ou www.ccae.ufpb.br.
PUBLICAÇÕES
- Chamada para Artigos
Vaga para Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
(CPDOC)
O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da

Fundação Getulio Vargas selecionará até dois pesquisadores recém-doutores para seu Programa
de Formação de Quadros Profissionais, no Rio de Janeiro. Esta seleção será específica para a linha
de pesquisa em Relações Internacionais. Os candidatos devem ter obtido o título de doutor na
área de Relações Internacionais no período compreendido entre janeiro de 2005 e março de 2009.
Serão também aceitas candidaturas de doutores em Ciências Sociais (Antropologia, Ciência
Política e Sociologia) ou História que tenham inequívoca vinculação temática com a área de
Relações Internacionais. Podem inscrever-se candidatos de qualquer nacionalidade (no caso de
estrangeiros, com razoável fluência na língua portuguesa). Todos os candidatos devem ter
fluência em inglês, a ser avaliada durante a entrevista. O Programa consiste em um estágio de
pós-doutorado com duração de um ano e participação nas atividades de pesquisa, documentação
e ensino desenvolvidas pelo CPDOC. O início das atividades será em 1º de julho de 2009 e os
selecionados receberão bolsa da FGV no valor mensal de R$ 5.000 (cinco mil reais). Durante a
vigência da bolsa, os bolsistas deverão residir no Rio de Janeiro e dedicar-se integralmente às
atividades desenvolvidas no CPDOC. Período de inscrição: de 2 de fevereiro a 31 de março de
2009 através do Portal CPDOC (www.fgv.br/cpdoc).
Concurso para Professor Adjunto na Universidade de Brasília
O Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília informa que estão abertas as
inscrições para Concurso Público para Professor Adjunto, para o provimento de duas vagas na
área de Teoria Antropológica, no período de 02 de março de 2009 a 05 de abril de 2009. Edital
completo do concurso: http://srh.unb.br/concursos e
http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb
Concurso Público para Professor Adjunto I no CEPPAC-UnB
Encontra-se disponível na página da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) da Universidade de
Brasília (UnB) o Edital de Seleção para Professor Adjunto I no CEPPAC. Serão admitidas inscrições
de portadores de título em Antropologia, Sociologia e Ciências Sociais. Inscrições estão abertas
até 12 de abril de 2009. Edital do concurso:
http://srh.unb.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=726&amp;Itemid=9
Concurso para Professor na Universidade federal de Campina Grande
A UFCG abriu concurso para professor da área de antropologia. O Edital está na página da
universidade http://www.ufcg.edu.br/. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de abril.
Informações: dsa@ch.ufcg.edu.br ou (83) 3310-1211.
Concurso para Professor no Campus de Sumé-PB
O Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) da UFCG, campus de Sumé- PB
realizará concurso público de provas e títulos destinados a selecionar candidatos para o
provimento de 51 vagas na carreira do magistério superior, pertencente ao quadro de pessoal da
Universidade federal de Campina Grande, pertencentes às classes: Adjunto (doutor), Mestre
(assistente) e Auxiliar (graduado), Nível I. A remuneração inicial será de R$ 6.722,85 (T-40) para
adjunto, R$ 4.442,60 (T-40) para assistente e R$ 1.518,63 para auxiliar (T-20). As taxas de
inscrição são: R$ 80,00 (Adjunto), R$ 60,00 (Assistente) e R$ 30,00 (Auxiliar). Inscrições até 17
de abril de 2009, das 8 as 11h e 14 as 17h, de segunda a sexta-feira, na secretaria da Unidade
Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento do Semiárido,
campus Sumé-PB, funcionando temporariamente no Centro de Extensão José Farias Nóbrega,à
rua Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, Campina Grande-PB. Contato: (83) 3310 1545 (Secretaria) e
(83) 33101686 (Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento). As provas serão
realizadas no campus de Campina Grande no período de 25 de maio a 04 de junho de 2009.
Serão 03 vagas para Sociologia, 03 vagas para Antropologia, 02 vagas para Ciência Política, além
de vagas em outras áreas. Edital do concurso
http://sinfo179.nsc.ufcg.edu.br:8080/chamadas/downloads/863803.doc ou pelo site da UFCG em
http://www.ufcg.edu.br/.
Concurso para Professor na Universidade Federal da Paraíba
Estão abertas as inscrições para concursos da Universidade Federal da Paraíba, para o campus
Litoral Norte nas áreas: Antropologia Urbana, Etnologia Indígena, Sociologia, Sociologia da
Educação, Filosofia. Edital nº 12 - 20 de fevereiro de 2009, disponível na página da UFPB www.ufpb.br/editais/index.htm ou http://www.ccae.ufpb.br/.
- Livros
GONTIJO, Fabiano. "O Rei Momo e o Arco-Íris: homossexualidade e carnaval no Rio de Janeiro".
Rio de Janeiro: Editora Garamond e Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos

(CLAM). 2009.

Informativo ABA nº 002/2009 – 09/02/2009
Campanha promocional anuidade 2009
Lembramos a todos que foi aprovado, na última Reunião do Conselho Diretor, o reajuste das
anuidades a partir do ano de 2009 que passarão para os valores: R$ 200,00 (sócios efetivos e
correspondentes) e R$ 100,00 (sócios estudantes).
No entanto, aqueles que pagarem a anuidade 2009 e demais atrasadas (quando houver) até o dia
31 de março de 2009 pagarão ainda com o valor sem reajuste: R$ 170,00 (sócios efetivos e
correspondentes) e R$ 85,00 (sócios estudantes).
Informe-se sobre sua situação pelo site da ABA, com seu usuário e senha, ou em contato direto
com a secretaria por e-mail ou telefone (aba@abant.org.br, Tel: 55 61 3307-3754)
Formas de pagamento para anuidades:
1) à vista no cartão Visa (será necessário entrar em contato com a secretaria por telefone ou email informando: Nome completo, nº do cartão e nº do código de segurança que consta no verso
do cartão, validade do cartão e valor);
2) parceladas em até 6 vezes sem juros no cartão Visa (será necessário entrar em contato com a
secretaria por telefone ou e-mail informando: Nome completo, nº do cartão e nº do código de
segurança que consta no verso do cartão, validade do cartão e valor);
3) à vista por meio de Depósito Identificado no Banco do Brasil;
Se você é cliente do Banco do Brasil e deseja fazer o Depósito Identificado utilize os
terminais de auto-atendimento com teclado alfanumérico ou seu home-banking.
Se você não é cliente do Banco do Brasil e deseja fazer o Depósito Identificado utilize o caixa
de atendimento nas agências do Banco do Brasil munido do seu CPF, cheque ou dinheiro para
depósito no valor estipulado.
Dados Bancários para o Depósito Identificado:
Banco do Brasil – 001, Agência UnB - 3603-X, Conta corrente – 31604-0.
Campo Identificador 1: CPF
Campo Identificador 2: deixar em branco.
Campo Identificador 3: Nome completo
4) Pagamento em até 3 vezes com cheque(s) cruzado(s) e nominal(ais) à ABA enviado(s) para o
endereço postal: Caixa postal 04491, CEP - 70904-970 Brasília/DF.

Informativo ABA nº 001/2009 – 08/01/2009
NOTÍCIAS DA ABA
Chamada Vibrant 5.2 - Dossiê Pesquisas Sul-Sul
A VIBRANT protelou para 31 de janeiro de 2009, a sua chamada para contribuições na forma de

artigos, resenhas e material audiovisual para composição de um dossiê sobre o eixo temático
Pesquisas Sul-Sul, para sua edição 5.2.
Tendo em conta o histórico de expansão das fronteiras etnográficas sobre as quais a antropologia
brasileira tem se construído nas últimas décadas, o dossiê pretende reunir artigos que abordem
fatos que têm como cenário o que se convencionou denominar como Sul do planeta,
nomeadamente África, Oriente Médio, Ásia, Oceania (exceto Austrália e Nova Zelândia) e
América-Latina. A fim de visibilizar a produção da antropologia brasileira a respeito de fenômenos
que ocorrem fora de nossas fronteiras nacionais e potencializar sua interloculação e impacto
internacionais não serão contemplados na presente edição trabalhos voltados à abordagem de
questões circunscritas ao Brasil.
As contribuições devem ser inéditas e redigidas 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 os seus textos à editora convidada deste número, Kelly Cristiane da
Silva (kellysa@uol.com.br), até 31 de janeiro de 2009, com cópia para o Editor, Peter Fry
(peterfry@uol.com.br)
Chamada Revista Vibrant 6.1 - Dossiê Globalização e Circulação
A VIBRANT recebe, até 31 de março de 2009, contribuições na forma de artigos, resenhas e
material audiovisual para composição de um dossiê sobre o eixo temático Globalização e
Circulação, para sua edição 6.1.
O dossiê pretende reunir artigos, escritos por antropólogos que trabalhem ou estudem no Brasil,
que abordem e problematizem diferentes aspectos associados à circulação transnacional de
pessoas; signos, discursos e informação; capitais e mercadorias na globalização contemporânea.
Esse dossiê parte da constatação que, na atual conjuntura do capitalismo global, ocorre uma
intensificação dos movimentos de pessoas (turistas, migrantes, refugiados, etc), informações
(através de diversas mídias eletrônicas), símbolos (incluindo a mercantilização da cultura) e
capitais, através do mundo. Mas, para além de refletirem processos como a compressão do tempo
e do espaço, essas diversas circulações trazem à tona processos aparentemente paradoxais como,
por exemplo, a inter-relação dinâmica entre globalismos e a recriação de localismos, identidades
diferenciadas e a exacerbação da xenofobia e do racismo. Também, enquanto os movimentos do
capital, os meios de comunicação e os signos aparentam atravessar um mundo sem fronteiras
geográficas e políticas, erigem-se, ao mesmo tempo, fronteiras físicas que demarcam e controlam
quem e quais produtos podem entrar e circular em territórios nacionais.. Esses processos ainda
recriam fronteiras simbólicas de incorporação e exclusão, que trazem em seu bojo novas
classificações (como, por exemplo, as atuais diferenciações entre legal/ legalidade e
ilegal/ilegalidade). Autores são convidados a contribuir com novas análises e perspectivas para
uma melhor compreensão dessa temática na atualidade.
As contribuições devem ser redigidas 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. Os
editores reservam-se o direito de excluir artigos não inéditos que ultrapassarem uma cota
prevista. As instruções completas para formatação dos trabalhos estão disponíveis na página
eletrônica da VIBRANT http://www.vibrant.org.br/.
Os autores devem submeter os seus textos aos editores convidados deste número, Bela FeldmanBianco (bfb@uol.com.br), Carmen Rial (carmensilviarial@gmail.com) e Gustavo Lins Ribeiro
(gustavor@unb.br), até 31 de março de 2009, com cópia para o Editor da VIBRANT, Peter Fry
(peterfry@uol.com.br).
Documento resultante da reunião do WCAA em Osaka, em Julho 2008
Após sua fundação, com 14 membros, na Reunião Brasileira de Antropologia de 2004, em Recife,
o Conselho Mundial de Associações Antropológicas cresceu substancialmente sendo, hoje, uma
rede de 26 organizações em todo o mundo. Em julho de 2008, foi realizado um encontro em
Osaka (Japão) do qual resultou a declaração que agora difundimos. O documento está disponível
no site da ABA: http://www.abant.org.br/index.php?page=3.4
EVENTOS APOIADOS PELA ABA
Prorrogado o prazo para II REA e XI ABANNE
Foi prorrogado o prazo de envio das propostas de GTs, Mesas e Fóruns para 12 de janeiro de
2009. O II Encontro Equatorial de Antropologia e a XI Reunião de Antropólogos do Norte e

Nordeste ocorrerá de 19 a 22 de Agosto de 2009 na UFRN – Natal. Informações:
http://www.cchla.ufrn.br/REA2009/REA.html
VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM)
O prazo para inscrição dos resumos para GT na VIII RAM é até 30 de março de 2009. A VIII RAM
acontecerá de 29 de setembro a 2 de outubro de 2009, em Buenos Aires, Argentina. Informações:
www.ram2009.unsam.edu.ar/
EVENTOS
Congresso Centroamericano de Antropología
Data: 16 a 20 de fevereiro de 2009
Local: Museo de Los Altos de Chiapas, Chiapas, México
Informações: http://www.proimmse.unam.mx/conv_vii_ccantrop/htmls/principal.html
3th annual Anthropology Film Festival at the University of British Columbia in
Vancouver
We are holding our 3th annual Anthropology Film Festival at the University of British Columbia in
Vancouver, and are presently accepting submissions. Would you help us to spread the news?
The deadline is January 15, 2009 (we will accept late submissions as long as they email us by
deadline with their interest). The festival runs May 13-16 in conjunction with the CASCA-AES
conference at UBC.
You can find the Call for Submissions at http://anthfilm.anth.ubc.ca/images/2009FilmFestCall.jpg
Download the application form at: http://anthfilm.anth.ubc.ca/events.html
III Simpósio Internacional de Religiosidades
Data: 21 a 24 de abril de 2009
Local: UFMS, Campo Grande (MS)
Inscrição de trabalhos em simpósios temáticos: até 9 de fevereiro de 2009
Informações: www.simposioreligioes.ufms.br/main.php?lang=es
Festival do Filme Etnográfico do Recife
Data: 01 a 04 de junho de 2009
Local: Recife – PE
Submissão de trabalhos para a mostra competitiva: até 30 de abril de 2009
Informações: http://www.ufpe.br/recife-etnodoc/index.php
VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia
Data: 9 a 11 de Setembro de 2009
Local: Lisboa, Portugal
Envio de Trabalhos: até 12 de Janeiro de 2009
Informações: http://www.apantropologia.net/
OPORTUNIDADES
- Pós-graduação
Programa de Especialização em Patrimônio/IPHAN
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está lançando o 4º Edital de Seleção do
Programa de Especialização em Patrimônio (PEP), para selecionar candidatos à turma 2009. Este
Programa de bolsas destina-se aos profissionais recém-graduados em diversas áreas do
conhecimento, para sua especialização no campo da preservação do patrimônio cultural durante
um ano, renovável por igual período. Os candidatos selecionados serão especializados por meio
de sua integração nas unidades do Iphan, distribuídos conforme tabelas 1 e 2 do 4º Edital do PEP,
disponível no Portal do Iphan: www.iphan.gov.br <http://www.iphan.gov.br/>. As inscrições
estão abertas até o dia 9 de janeiro de 2009 e as atividades do Programa terão início em 2 de
março de 2009.
Bolsas de estudo de Pós-Graduação na Nova Zelândia
A Nova Zelândia possui dois programas de bolsas de estudos destinados a brasileiros que querem
empreender seus estudos em nível de Mestrado ou Doutorado: 1. O Programa de Bolsas de
Estudos da Agência de Desenvolvimento da Nova Zelândia (New Zealand Development
Scholarships-Open) e O Programa Internacional de Bolsas de Estudos para Pesquisa em
Doutorado (New Zealand International Doctoral Research Scholarships).
Inscrições: a partir de 1º de dezembro de 2008 até o dia 30 de abril de 2009. Informações sobre
o programa estão disponíveis no site: www.nzaid.govt.nz

Pós-graduação na Universidade Candido Mendes
Cursos de Pós-graduação lato sensu "Fotografia: imagem, memória e comunicação" e "Arte e
Cultura" oferecidos em março de 2009 na Universidade Candido Mendes/Instituto de
Humanidades, Rio de Janeiro. Inscrições: Praça Pio X, nº 7, 8º andar. Informações: Tel.: (21)
2233.9294 - Fax: 2518.2798, poshumanidades@candidomendes.edu.br,
www.candidomendes.edu.br/humanidades
- Concurso e Seleções
Concurso para professor adjunto da UFRJ - MACAÉ
Concurso Público de Provas e Títulos para Profesor Adjunto no Setor Indivíduo e Sociedade IFCS/UFRJ-MACAÉ
Inscrições abertas até 20 de janeiro de 2009
Período previsto para realização do concurso: 2 a 6 de março de 2009
Edital nº 86, de 4/12/2008, publicado no DOU nº 242, de 12/12/2008, seção 3. p. 8991disponível em http://www.ifcs.ufrj.br/Edital_n_86,_de_04_de_dezembro_de_2008..pdf
Concurso para professor adjunto da UFRJ - SEDE
Concurso Público de provas e títulos para professor adjunto no setor Antropologia Cultural IFCS/UFRJ-SEDE
Inscrições abertas até 20 de janeiro de 2009
Período previsto para realização do concurso: 9 a 13 de março de 2009
Edital nº 86, de 4/12/2008, publicado no DOU nº 242, de 12/12/2008,
seção 3. p. 89-91 disponível em
http://www.ifcs.ufrj.br/Edital_n_86,_de_04_de_dezembro_de_2008..pdf
Escola de Comunicação da UFRJ abre vaga em diversas áreas
Estão abertas as Inscrições para 5 Concursos Públicos para Vaga Permanente na Escola de
Comunicação da UFRJ nas áreas de Comunicação e Filosofia; Comunicação e Psicologia;
Comunicação e Antropologia; Comunicação e Artes; Comunicação e Realidade Brasileira. Edital de
12/12/2008 publicado no Diário Oficial nº 242. Titulação: Doutorado.
Prazo para inscrição: até 21 de janeiro de 2009
Local: Escola de Comunicação da UFRJ, Av. Pasteur, 250 fds - Praia Vermelha - CEP 22.290-240,
Rio de Janeiro - RJ, na Secretaria dos Departamentos. Tels.: 3873-5081 / 3873-5067 Tel. Fax.:
2295-9449. Inscrição na Secretaria dos Departamentos da ECO. Válidas inscrições por via postal e
na Secretaria dos Departamentos.
Concurso para docente na Universidade Federal de Goiânia
A UFG abriu concurso para Professor em diversas áreas, dentre elas, há vaga para doutor em
antropologia. O período de inscrições é até 30 de janeiro de 2009 e podem ser realizadas pelo link
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/. O edital está disponível no link:
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concurso/cd_concurso/252
Concurso para UFS - Campus de São Cristóvão, Saúde e Itabaiana
Estão abertas as inscrições, até 04 de fevereiro de 2009, para o Concurso Público de Provas e
Títulos, visando o provimento de vagas na carreira do Magistério Superior, entre elas, 1 para
sociologia e 1 para antropologia. Informações: http://www.ufs.br/?pg=edital&amp;id=748
Processo Seletivo Simplificado para FUNAI
A Fundação Nacional do Índio - FUNAI (http://www.funai.gov.br/) torna pública a abertura das
inscrições do Processo Seletivo Simplificado - PSS destinado à contratação por tempo
determinado de profissionais para o exercício de atividades técnicas especializadas da FUNAI.
Período de inscrição: 07 de janeiro a 12 de fevereiro de 2009. Edital:
mailto:http://www.pciconcursos.com.br/concurso/105121
- Chamada para Artigos
Revista Poiesis
A Revista Poiesis é uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte da
Universidade Federal Fluminense e conta com a colaboração de pesquisadores do Brasil e do
exterior. Estamos interessados especialmente em artigos que tenham como objeto de reflexão as
artes (visuais, dança, teatro, música, performance, arquitetura, urbanismo, cinema, vídeo, webarte) e suas interlocuções com o campo dos estudos culturais, das mídias, da sociologia, da

antropologia, da filosofia, da história, da literatura e outros. O 13º número tem previsão de
lançamento para julho de 2009 e gostaríamos de convidá-los a enviar seus artigos. prazo final
para entrega das propostas é 30 de março de 2009, quando serão enviadas ao conselho editorial,
que decidirá sobre sua inclusão. Informações: http://www.uff.br/cienciadaarte/revista.html
Revista ANTHROPOLÓGICAS
A Revista ANTHROPOLÓGICAS, do PPGA/UFPE, recebe, até o dia 30 de junho de 2009, artigos,
ensaios e resenhas para o número 20(2), 2009. Este número não será temático, permitindo
enviar todos os tipos de textos que se encaixam no perfil do periódico. Para mais informações
sobre a revista e suas normas de publicação basta acessar o site
www.ufpe.br/revistaanthropologicas ou entrar em contato com os editores pelo endereço
eletrônico anthropologicas@ufpe.br
- Revistas
Revista eletrônica Espaço Ameríndio - novo número - http://www.espacoamerindio.ufrgs.br/
Periferia. Revista d'investigació i formació en antropologia::: número 9 - Desembre 2008:
http://antropologia.uab.es/Periferia/castellano/numero9/articulos.html
XII número da Revista Chilena de Antropología Visual: www.antropologiavisual.cl
Coordenador: Núcleo de Antropología Visual Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Condell 343. Providencia. Santiago. Tel: 7878122 www.antropologiavisual.cl
- Livros
COE, Frank Azevedo. e RAMOS, André Raimundo Ferreira. (Orgs.) Séculos Indígenas no Brasil:
Catálogo Descritivo de Imagens. Porto Alegre: Edipucrs. 2008. Versão "on-line":
http://www.pucrs.br/edipucrs/nepci/seculosindigenas.htm - clicar na capa ou
http://www.pucrs.br/edipucrs/nepci/frame.htm
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