ATA 006
REUNIÃO DA COMISSÃO EDITORIAL DE LIVROS CIENTÍFICOS DA CELCA
No dia um de setembro 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), Antônio Motta, Bernardo Fonseca Machado,
Nathanael Araúdo da Silva, Rodrigo Toniol e Tânia Welter. O coordenador colocou em
avaliação a Ata da reunião do dia 11/08/2021, que foi aprovada, sem alterações.
Documento sobre Normas e Orientações. O coordenador colocou em avaliação o
Documento sobre Normas e Orientações, cuja minuta foi enviada com antecedência para
a leitura e apreciação dos membros da CELCA. Após a discussão, o documento foi
aprovado, com as alterações, consensuadas no decorrer da reunião, que foram
incorporadas ao texto. O texto será encaminhado para a Diretoria da ABA para apreciação
e possível aprovação. Edital para Proposição de Séries. O coordenador colocou em
avaliação a minuta do texto de um Edital para Proposição de Séries, cuja minuta foi
enviada com antecedência para a leitura e apreciação dos membros da CELCA. Após a
discussão, o texto foi aprovado e será encaminhado para a Diretoria da ABA para
apreciação e possível aprovação. Relato das atividades dos membros da CELCA.
Rodrigo Toniol apresentou novos resultados da elaboração da página de livros da ABA e
informou que o cronograma da elaboração teve um atraso, visto que o responsável por
este trabalho esteve um período afastado, em licença médica. Bernardo Machado e
Nathanael Araújo relataram a realização do lançamento do livro Ipea: etnografia de uma
instituição. Entre pessoas e documentos, de autoria de Carla Costa Teixeira e Sérgio
Castilho, publicado em parceria com a AFIPEA (Associação dos Funcionários do IPEA).
Tânia Welter relatou o andamento dos livros que estão em processo de edição e as
propostas de novos livros recebidos. Aprovação de livro. Em seguida, Tânia apresentou
a proposta do livro “Vinte anos de diálogo: os esportes na antropologia brasileira”,
organizado por Luiz Fernando Rojo, Wagner Xavier de Camargo e Mariane da Silva
Pisani. O livro foi aprovado pelos membros da CELCA. Nada mais tendo a tratar,
encerrou-se a reunião, da qual lavrei a presente Ata.

São Paulo, 01 de setembro de 2021.

Carlos Alberto Steil

