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Brasília, 27 de janeiro de 2022. 

 

CAMPANHA DE DESCONTO – ANUIDADE 2022 

 

A Associação Brasileira de Antropologia – ABA representa a comunidade antropológica brasileira em 

âmbito nacional e internacional, promovendo e divulgando as contribuições do conhecimento 

antropológico e da atuação dos/as antropólogos/as na garantia de direitos fundamentais e na defesa da 

pluralidade e da diversidade cultural no país.  

 

Para a realização de suas atividades e funções, é de amplo conhecimento que a ABA se sustenta 

fundamentalmente pela contribuição de seus/suas associados/as por meio da arrecadação dos recursos 

de anuidades. Sendo assim, anunciamos a Campanha de Anuidades 2022, com vigência até 30 de 

junho, período em que oferecemos descontos e facilidades para os pagamentos com o objetivo de ter 

o apoio indispensável de nossos/as membros.  

 

Considerando a situação política e sanitária que enfrentamos desde o ano de 2020 e que se 

alonga por 2022, seguimos com a política de não realizar reajuste nas anuidades. Além disso, 

ampliamos os descontos desta campanha, em especial para as categorias aspirantes e pós-

graduandos, e estendemos o seu alcance para coincidir com a primeira etapa do pagamento das 

taxas de inscrições da 33ª RBA. Apesar da inflação também ter nos impactado, entendemos que 

cabe à Associação, neste momento, um ato de solidariedade para com os/as associados/as que, por 

razões diversas, possam estar enfrentando dificuldades. Nessa linha, estimulamos ações entre 

nossos/as associados/as. A diretoria em breve divulgará campanhas com tal intuito. 

 

Confira abaixo a campanha de anuidade: 

 

Categoria 

Valor da 

anuidade 

anterior 

Valor da 

anuidade de 

2022 

Valor da anuidade 2022 

com desconto* (até 

30/06/22) 

Associado/a Efetivo/a, 

Colaborador/a e 

Correspondente 

R$ 250,00 

(duzentos e 

cinquenta reais) 

R$ 250,00 

(duzentos e 

cinquenta reais) 

R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais) 

Associado/a Pós-

Graduando/a 

R$ 125,00 

(cento e vinte 

reais) 

R$ 125,00 

(cento e vinte e 

cinco reais) 

R$ 110,00 

(cento e dez reais) 

Associado/a Aspirante 

R$ 62,50 

(sessenta e dois 

reais e cinquenta 

centavos) 

R$ 62,50 

(sessenta e dois 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

R$ 55,00 

(cinquenta e cinco 

reais) 

*Caso existam anuidades anteriores em aberto é imprescindível quitar e será permitido o valor 

com desconto. 
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Realize o pagamento da sua anuidade 2022 (vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023) e usufrua do 

desconto, no período de 27 de janeiro a 30 de junho de 2022. Entre em contato com a Secretaria 

Administrativa (aba@abant.org.br), verifique sua situação e coloque em dia sua/s anuidade/s.   

 

Formas de pagamento: 

1. Cartão de crédito: 

1.1. Pay pal, em até 6 vezes sem juros, nos cartões Visa, Mastercard e American Express – Clique no 

link http://www.aba.abant.org.br/paypal/paypal_aba.php?id=8;  

1.2. Visa, Mastercard, Diners Club e American Express, em até 6 vezes sem juros – Informar à 

secretaria, por e-mail (aba@abant.org.br) ou telefone (61 99865-8256): nº do cartão, data de validade, 

código de segurança, valor, nº de parcelas e nome completo); 

2. À vista por meio de transferência via Pix: 30.024.640/0001-00 (CNPJ). 

OBS: Ao efetuar a transferência via Pix, por favor, envie o comprovante de pagamento para a 

Secretaria Administrativa da ABA (aba@abant.org.br) para que o processo de seu pagamento 

seja concluído. 

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 o acesso ao site do 

banco via computador ou aplicativo do celular, veja o passo a passo do banco para localizar a opção 

de depósito identificado. Outra opção é utilizar o caixa de atendimento nas agências do Banco do 

Brasil, não é possível via caixa eletrônico. 

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, não é possível via caixa eletrônico, munido do seu 

CPF, cheque ou dinheiro para depósito no valor estipulado. 

Os dados para realização do Depósito Identificado são: 

Banco do Brasil – 001 

Agência UnB – 3603-X 

Conta corrente – 31604-0 

Será necessário informar: 

Identificador 1: CPF 

Identificador 2: Deixe em branco 

Identificador 3: Nome completo 
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OBS: Ao efetuar o depósito identificado, por favor, envie o comprovante de pagamento para a 

Secretaria Administrativa da ABA (aba@abant.org.br) para que o processo de seu pagamento 

seja concluído. 

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 70842-970 Brasília/DF. 

Benefícios dos/as associados/as em dia com suas anuidades: 

1. Carteira virtual de associado/a personalizada com número de cadastro e com fotografia (se assim 

quiser o/a associado/a); 

2. Um exemplar de cada livro publicado pela ABA, disponível em estoque, a ser distribuído 

gratuitamente em eventos ou mediante o pagamento de taxa de envio pelos correios; 

3. Descontos na aquisição de outros produtos da ABA; 

4. Desconto no valor das inscrições dos eventos organizados pela ABA; 

5. Desconto no valor das inscrições dos eventos organizados pela APA – Associação Portuguesa de 

Antropologia; 

6. Descontos em editoras e revistas conforme divulgado no link:  

http://www.portal.abant.org.br/servicos1/;  

7. Possibilidade de participar dos Prêmios ABA e/ou possibilitar a participação do/a orientando/a, 

conforme edital de cada Prêmio. 

 

Lembramos que, o Estatuto da ABA rege, em seu Artigo 12, que “Para gozar dos direitos da 

Associação, o/a associado/a deve estar quite com a Tesouraria”. O mesmo artigo, em seu Primeiro 

Parágrafo, estabelece que “A inadimplência por 3 (três) anos consecutivos resultará na perda da 

condição de associado/a, tornando necessário novo processo de ingresso”. 

 

Sua contribuição é fundamental para a manutenção e o fortalecimento da ABA. 

 

Cordialmente, 

 

Andréa de Souza Lobo 

Tesoureira Geral 

Gestão 2021/2022 
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