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REUNIÃO DA COMISSÃO EDITORIAL DE LIVROS CIENTÍFICOS DA ABA 

No dia seis de maio 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), Antônio Motta, Nathanael Araúdo da Silva, Rodrigo Toniol e Tânia Welter. A 

CELCA na 33ª. RBA. Os membros Nathanael, e Bernardo apresentaram o documento 

referente à participação da CELCA na 33ª. Reunião Brasileira de Antropologia – RBA. Após a 

discussão pelo conjunto dos membros, o documento, com a definição das atividades: Mesas 

Redondas, lançamentos e conversas com os autores, foi aprovado, ficando a sua coordenação ao 

cargo de Nathanael e Bernardo. Página Livros/ABA. Este ponto da pauta ficou para ser 

discutido na próxima reunião, uma vez que a finalização da página dos livros não foi 

concluída. Workshop editoria de livros. Os membros reunidos decidiram separar o 

workshop a ser realizado, ainda no período da gestão da atual Diretoria da ABA, da 33ª. 

RBA. A proposta do workshop foi mantida, como consta no Plano de Atividades da 

CELCA, ficando a ser definida uma data para a sua realização depois da RBA. Avaliação 

de livros. 1) A Comissão avaliou a proposta da coletânea intitulada: Patrimônios e 

Museus, organizada por Julie Cavignac, Regina Abreu e Simone Vassalo. Tânia Welter 

fez uma explanação do conteúdo do texto que foi discutido e aprovado pelos demais 

membros da Comissão para a publicação. Propostas de Séries. O coordenador 

apresentou a proposta da Série Percursos, coordenada por Júlia O’Donnell e Cristina 

Patriota. Após a avaliação pelos demais membros, a Série foi aprovada e deverá ser 

encaminhada para a Diretoria para aprovação e implementação. Relatos dos membros. 

O coordenador informou que o livro No Ar: Antropologia em Podcast, de autoria de 

Daniela Manica, Milena Peres e Soraya Fleischer, aprovado pela CELCA no ano passado, 

foi finalizado e tem seu lançamento marcado para o dia 13/05/2022. Tânia relatou que a 

coletânea intitulada: Violências versus resistências. Desigualdades de longa duração na 

Amazônia Brasileira, de autoria de Jane Felipe Beltrão e Paulo Mendes Lacerda, foi 

finalizado no formato e-book e publicado com o Selo ABA. Os demais membros 

relataram as atividades que vêm desenvolvendo em seus respectivos setores, como 

informes gerais à Comissão.  Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual 

lavrei a presente Ata.  

 

Carlos Alberto Steil 

 


