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REUNIÃO DA COMISSÃO EDITORIAL DE LIVROS CIENTÍFICOS DA ABA 

No dia vinte e um de janeiro de 2022, 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), Nathanael Araúdo da Silva, Rodrigo Toniol e Tânia Welter. A reunião, 

contou, ainda, com a presença de João Rickli, coordenadora da Comissão de Organização Local 

da 33ª. Reunião Brasileira de Antropologia – RBA e de Roberto, da Secretaria da ABA.  A reunião 

iniciou com o relato, de João Rickli sobre o encontro, ocorrido em 16 de dezembro de 2021, com 

a presença do coordenador da CELCA e de Nathanael, coordenador das atividades de lançamento 

de livros na 32ª. RBA, quando se tratou da proposta, feita pela Coordenação da RBA, para que a 

CELCA assumisse a coordenação das atividades de lançamentos de livros na 33ª. RBA. Entre os 

pontos registrados no relato, os seguintes mereceram especial atenção dos membros presentes. 

Laçamentos. Discutiu-se a proposta, a ser levada para a Diretoria da ABA, de se fazer os 

lançamentos dos livros no formato online, pela TV ABA, antes do evento, diminuindo, assim, a 

concentração de atividades nos dias da RBA, um problema que foi reportado como negativo, em 

relação aos lançamentos feitos na 32ª. RBA. Os membros presentes levantaram a possibilidade 

de diferentes formatos para estes lançamentos, entre as quais, a de se fazer a gravação prévia das 

falas dos autores, apresentando seus respectivos livros, capítulos ou suas coletâneas. Ainda sobre 

os lançamentos, foi sugerido que os lançamentos gravados dos livros publicados com o Selo ABA, 

realizados sem relação com o evento, fossem disponibilizados na página da RBA para acesso 

livre. Outro aspecto discutido foi o de que os lançamentos dos livros não fossem agrupados por 

áreas de interesse, estimulando a troca de conhecimentos entres as áreas. Também foi proposto 

que os organizadores da 33ª. RBA consultassem a Síntese sobre a possibilidade de ser 

disponibilizado um canal específico os lançamentos. Curso/Workshop. Os membros da CELCA 

propuseram a realização do curso/workshop sobre a produção de livros científicos, proposto no 

plano de atividades da Comissão, como uma atividade associada à 33ª. RBA, a realizar-se antes 

da reunião. Foi discutido um formato de cinco encontros, online, abordando temas relativos à 

publicação, editoria, autoria, organização de coletâneas, e-books, DOI, creative common, política 

editorial da ABA, normas para publicação, séries e coleções. A proposta deverá ser apresentada 

pelo coordenador da RBA à Diretoria. Mesa Redonda. Outra proposta, discutida na reunião, foi 

a realização de uma mesa redonda, com representantes de editoras, universitárias, comerciais e 

editoriais de livros de associações científicas, durante a RBA. Podcasts. Outra proposta a se 

avaliar é a de se iniciar as reuniões dos GTs com um podcast sobre um livro que tenha afinidade 

com a temática discutida. Após a discussão sobre a participação da CELCA na 33ª. RBA, João 

Rickli retirou-se da reunião. Os membros presentes da CELCA passaram, então, a debater os 

seguintes temas. Página dos livros no site da ABA. Rodrigo e Roberto expuseram o andamento 

do trabalho de elaboração da página e mostraram os itens que já foram implementados. Os demais 

membros discutiram os resultados até aqui e sugeriram alguns ajustes. Roberto comprometeu-se 

a entregar a página acaba até 15 de fevereiro de 2022. Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a 

reunião, da qual lavrei a presente Ata.  
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