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REUNIÃO DA COMISSÃO EDITORIAL DE LIVROS CIENTÍFICOS DA CELCA  

 

 No dia nove de junho de 2021, às nove horas da manhã, reuniu-se, em formato online, a 

Comissão Editorial de Livros Científicos da ABA – CELCA, com a presença de Carlos Alberto 

Steil (coordenador), Tânia Welter, Antônio Motta e Rodrigo Toniol. Apreciação e aprovação da 

Ata. O coordenador submeteu aos presentes a Ata 02, a qual foi aprovada, sem modificações. 

Das atribuições. O coordenador propôs que Antônio Motta assumisse a atribuição, no âmbito da 

Comissão, de cuidar do design dos livros publicados com o Selo ABA, garantindo, assim, o seu 

padrão gráfico e sua adequação às orientações estabelecidas para cada uma das Séries. A 

atribuição foi aceita por ele, com a concordância dos demais membros. Em seguida, cada um dos 

membros presentes fez um relato detalhado dos encaminhamentos feitos em relação às suas 

atribuições específicas. Tânia relatou sua mediação na publicação dos livros em processo de 

produção e destacou a finalização do livro “Da água ao vinho: tornando-se classe média em 
Angola”, de autoria de Jess Auerbach, que deverá ter seu lançamento em breve. Rodrigo relatou 

os encaminhamentos realizados para a reformulação da página digital dos livros, que já se 

encontra em andamento, após aprovação do orçamento pela Diretoria da ABA. Plano de Ação 

da Comissão. O coordenador pôs em discussão a minuta, enviada anteriormente para leitura e 

apreciação dos membros, do Plano de Ação da CELCA para o período da gestão da atual 

Diretoria, o qual foi aprovado e será publicado, na página da ABA, juntamente com esta Ata. 

Política Editorial da ABA Publicações. Em seguida, o coordenador pôs em discussão a minuta, 

enviada anteriormente para leitura e apreciação dos membros, do texto da Política Editorial da 

ABA Publicações, para o período da gestão da atual Diretoria, o qual foi aprovado e será 

publicado, na página da ABA, juntamente com esta Ata. Propostas de novos livros. a) Rodrigo 

Toniol apresentou a proposta de publicação do livro “Entre Trópicos: diálogos de estudos Nova 

Era entre México e Brasil; b) Carlos apresentou a proposta de publicação do livro de Xiaotong 

Fei, orientando de Malinowski, e um dos fundadores da antropologia na China. O livro é um 

projeto de uma rede internacional de pesquisadores portugueses, chineses, americanos e 

brasileiros, que vem desenvolvendo trabalhos de campo na China. As duas propostas foram 

aprovadas pelos membros da Comissão. Assuntos gerais. O coordenador informou sobre a 

conversa que ele e Rodrigo tiveram com Maria Elvira Diaz-Benitez, da Editora Papéis Selvagens, 

sobre possíveis parcerias. O coordenador informou, também, que recebeu um e-mail de Eva 

Scheliga, da Comissão de Comunicação da ABA, em continuidade com a conversa com Carly 

Machado, realizada na reunião anterior a esta, em que foram explicitados os pontos, relativos à 

comunicação, que deveriam ser incluídos no Plano de Ação da CELCA. Os pontos levantados no 

e-mail foram: a) Colaboração na produção de conteúdo para Instagram ABA; b) 

Recuperação do material da roda de livros da última RBA, para posterior edição; c) 

Avaliação da possibilidade de propostas de webinários e de promoção de um curso para 

associados sobre edição de livros e coletâneas. O coordenador lembrou que estes pontos 

já foram incluídos no Plano de Ação da CELCA, aprovado nesta reunião. Nada mais tendo 

a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrei a presente Ata. 

 

São Paulo, 09 de junho de 2021. 
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