Brasília, 31 de janeiro de 2018.
Campanha de desconto – Anuidade 2018
Cara associada/caro associado,
A anuidade 2017 da Associação Brasileira de Antropologia – ABA termina a vigência no próximo dia 31 de
março. Por gentileza, reserve um momento para renovar sua adesão a ABA e conhecer um pouco mais os
benefícios de fazer parte desta associação.
A ABA trabalha para representar a comunidade antropológica em âmbito nacional e internacional,
divulgando e promovendo as muitas frentes de atuação e contribuição científica e profissional para o
campo. Somos orgulhosos das habilidades e expertise de todos nós, associados e associadas e zelosos do
reconhecimento advindo da admissão e adesão de cada associado/a.
Como é de seu conhecimento, é constituída por seus associados e administrada pelo Conselho Diretor
composto pela Diretoria (Diretoria executiva e Diretores regionais) e pelo Conselho Científico. Para o
exercício de suas atividades, a Diretoria conta com Comissões, Comitês, Assessorias especiais e
Representações com atuação na esfera pública e representação em diversas instâncias do Estado. As
atividades da ABA são realizadas através dessa grande articulação em defesa da produção de
conhecimentos antropológicos e da efetivação dos direitos fundamentais imprescindíveis ao respeito da
diversidade cultural no país.
O pagamento com desconto pode ser feito desde já, até o dia 30 de abril de 2018, conforme condições a
seguir:
Categoria
Associado/a Efetivo/a,
Colaborador/a e
Correspondente

Valor da anuidade 2018

Valor da anuidade 2018 com
desconto*

R$ 220,00
(duzentos e vinte reais)

R$ 190,00
(cento e noventa reais)

R$ 110,00
R$ 90,00
(cento e dez reais)
(noventa reais)
R$ 55,00
R$ 47,00
Associado/a Aspirante
(cinquenta e cinco reais)
(quarenta e sete reais)
* Caso existam anuidades anteriores em aberto é imprescindível quitar e será permitido o valor com
desconto.
Associado/a Pós-Graduando/a

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=4;
1.2. Visa, Mastercard, Diners Club e American Express, em até 6 vezes sem juros - Informar à
secretaria, por telefone (0xx 55 61 3307-3754) ou e-mail (aba@abant.org.br): nº do cartão, data de
validade, código de segurança, valor, nº de parcelas e nome completo;
2. À vista por meio de Depósito Identificado no Banco do Brasil:
Associação Brasileira de Antropologia, Caixa Postal 04491, Brasília-DF, CEP: 70842-970
Tel/Fax: (61) 3307-3754 – E-mail: aba@abant.org.br – Site: www.portal.abant.org.br

Se você é cliente do Banco do Brasil e deseja fazer o Depósito Identificado utilize o acesso ao site do
banco via computador, não é possível por 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
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.
3. 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.
Informe-se sobre a sua situação com a
http://www.portal.abant.org.br/index.php/fale-conosco.

Secretaria

Administrativa

da

ABA:

Lembre-se que a validade da anuidade da ABA encerra-se sempre no dia 31 de Março. Pague antes
desta data.
Mantenha sempre o seu endereço atualizado através da área
(http://www.aba.abant.org.br/) ou através do e-mail aba@abant.org.br.

restrita

de

associado/a

O pagamento da sua anuidade, contribui para que a ABA alcance seus objetivos e inclui benefícios para
você, tais como:
- A ABA disponibiliza uma linha editorial de publicações e documentos imprescindíveis ao exercício
responsável da Antropologia, e vem ampliando seus canais de comunicação nas redes sociais, divulgando e
promovendo ininterruptamente o conhecimento e a prática da antropologia com vistas a assegurar o diálogo
e a compreensão intercultural e a efetivação dos direitos conquistados pelos mais diversos coletivos
identitários da sociedade brasileira;
- Uma secretaria administrativa responsável pela operacionalização de todas as atividades da Associação e
atendimento aos associados e associadas;
- Um portal eletrônico (http://www.portal.abant.org.br) o qual consta as informações e ações da ABA;
- Informativos quinzenais enviados pela mailing list da Associação com informações relevantes e
atualizadas sobre eventos, publicações, editais de seleção para pós-graduação, oportunidades de publicação
e emprego, dentre outras notícias vitais para a atuação antropológica;
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- Participação nas Reuniões Brasileiras de Antropologia (RBAs), um evento consolidado para encontros,
interlocuções e divulgação de ideias, projetos, publicações e ações relativas ao ofício antropológico;
- Recebimento de 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;
- Carteira de associado personalizada com número de cadastro e com fotografia (se assim quiser o
associado);
- Desconto no valor das inscrições dos eventos apoiados e/ou promovidos pela ABA, como o 18º Congresso
da IUAES;
- Desconto no valor das inscrições dos eventos organizados pela APA – Associação Portuguesa de
Antropologia;
Descontos
em
editoras
e
revistas
conforme
divulgado
no
link:
http://www.portal.abant.org.br/index.php/associados/servicos;
- Possibilidade de participar dos Prêmios ABA e/ou possibilitar a participação do/a orientando/a, conforme
edital de cada Prêmio.
A ABA é mantida com seu apoio e sua atuação decorre da colaboração de antropólogos e antropólogas que
dedicam voluntariamente seu tempo a manter, promover e assegurar o exercício livre e amplo da
Antropologia.
Portanto, renovar sua anuidade, acompanhar e participar de nossas atividades e colaborar com a
manutenção da ABA pode revelar-se uma experiência positiva e recompensadora.
Cordialmente,

Lia Zanotta Machado
Presidenta da ABA
Gestão 2017-2018

Carlos Alexandre Barboza Plínio dos Santos
Tesoureiro da ABA
Gestão 2017-2018
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