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REUNIÃO DA COMISSÃO EDITORIAL DE LIVROS CIENTÍFICOS DA ABA  

 
No dia dez de novembro 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), Bernardo Fonseca Machado, Nathanael Araúdo da Silva, Rodrigo Toniol e 

Tânia Welter. A reunião, contou, ainda, com a presença de Carly Machado, coordenadora da 

Comissão de Comunicação e Secretária da Diretoria da ABA. O coordenador colocou em 

avaliação a Ata da reunião do dia 29/09/2021, que foi aprovada, sem alterações. Sistema CELCA 

no Site da ABA. O coordenador iniciou os trabalhos, solicitando que Carly Machado expusesse 

os pontos a serem tratados sobre a presença da CELCA no Site da ABA. O primeiro ponto 

discutido foi o formulário de inscrição e avaliação de obras a serem submetidas para publicação 

com o Selo ABA. Após debate sobre o uso da linguagem OJS pela CELCA, Carly ficou de 

consultar a Diretoria sobre a liberação do formulário nesta linguagem e dar uma posição dentro 

de uma semana, para que a elaboração do formulário pudesse ser retomada. O segundo ponto 

tratado foi sobre a reformulação da página de livros no Site da ABA. Sobre este item, Rodrigo 

Toniol fez uma exposição sobre o trabalho realizado até este momento e sobre os novos passos a 

serem dados. Carly Machado comprometeu-se a expor para a Diretoria a situação atual da 

elaboração da página em vista da continuação do trabalho. O terceiro ponto versou sobre o uso 

da TV ABA para o lançamento dos livros publicados com o Selo ABA. Diante do aumento do 

número de publicações neste ano, os membros da CELCA, juntamente com Carly, decidiram que 

os lançamentos poderiam ser realizados em outras plataformas, sem a coordenação da CELCA. 

Assim, a CELCA passaria a coordenar os lançamentos quando solicitada pelo/as autore/as e 

quando houvesse horário disponível dentro da programação normal da TV ABA. O quarto ponto 

discorreu sobre a solicitação feita por meio da CELCA de material gravado, relativo ao debate 

sobre livros da última RBA, que se encontra no arquivo da Secretaria da ABA. Carly informou 

que, este material, embora disponível, ele não está catalogado, o que torna difícil o acesso a 

eventos específicos. Isto explica a impossibilidade de a Secretaria atender à solicitação da CELCA 

por um material específico que foi solicitado. O quinto ponto discutido foi sobre a programação 

de um workshop sobre editoria de livros a ser organizado e oferecido pela CELCA no próximo 

ano. Este tema deverá ser retomado na primeira reunião da Comissão, em 2022. Esgotado o debate 

sobre estes pontos, o coordenador agradeceu a presença de Carly Machado na reunião, a qual se 

retirou. Avaliação e lançamento de livros. O coordenador apresentou a proposta do livro No Ar: 

Antropologia - histórias em podcast, de autoria das associadas Soraya Fleischer e Daniela 

Manica, a ser publicado na categoria Propedêutico. Após análise pelos membros da Comissão, a 

proposta foi aprovada. Bernardo e Nathanael relataram o lançamento, em webnário da ABA, no 

dia 17 de novembro/2021, do livro Biotecnologias, transformações corporais e subjetivas: 

saberes, práticas e desigualdades, organizado por Fabíola Rohden, Chiara Pussetti e Alejandra 

Roca.  Assuntos gerais. Neste momento o coordenador informou que o livro IPEA: Etnografia 

de uma instituição, de autoria de Carla Teixeira e Sérgio Castilho, publicado com o Selo ABA, 

recebeu a menção honrosa, no concurso de obras científicas promovido pela ANPOCS, em 2021. 

O evento transcorreu bem, com a presença das organizadoras e da/os autora/es do livro. Nada 

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

 

Carlos Alberto Steil 


