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NOTA DA DIRETORIA DA ABA SOBRE OS VALORES DE INSCRIÇÃO NA 32 ª RBA 

Frente a manifestações externadas por associadas/os, a Diretoria da Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA) vem, por meio da presente nota, fazer algumas considerações em relação ao valor 

das inscrições para participação na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), cuja realização se 

dará de modo virtual entre os dias 30 de outubro e 06 de novembro de 2020.  Para viabilizar a 32ª 

RBA e garantir a fundamental presença pública da Antropologia brasileira em um cenário de 

emergência política e sanitária, estamos empenhados em reorganizar uma série de atividades, bem 

como estruturar e contratar novas plataformas virtuais, selecionar e treinar monitores para acompanhar 

as salas virtuais de debates, reformular o site proposto para o evento, entre outras iniciativas. Nosso 

objetivo é promover, de modo responsável, um evento de qualidade capaz de congregar cerca de 3.000 

pessoas.  

A maior parte do trabalho de organização das RBAs é voluntário e congressos virtuais implicam 

recursos financeiros menos volumosos.  Isso não quer dizer, porém, que a 32 a. RBA se fará sem 

custos significativos. E, como nas RBAs anteriores (presenciais), esses custos são cobertos em larga 

medida pelos valores obtidos com as inscrições.  Os valores de inscrição na 32ª RBA estão colocados 

em um gradiente que vai, para associadas/os, desde os R$ 56,00 para aspirantes cotistas até o limite 

máximo de R$ 280,00 para os sócios efetivos/as, correspondentes, colaboradores/as e honorários/as. 

Para não-associados/as, os valores vão desde os R$ 77,00, para os alunos/as cotistas de pós-graduação, 

até o limite máximo de R$ 440,00 para os professores e demais profissionais. Tais valores estão 

baseados em uma política de inclusão que, garantindo a sustentabilidade do evento, procura ser 

sensível à diversidade das posições dos participantes no processo de formação profissional e ao 

contexto socioeconômico brasileiro.  

Acreditamos que os custos da 32ª RBA serão equivalentes a aproximadamente um terço dos 

envolvidos na última reunião (Brasília). Mas, infelizmente, estamos aqui operando no plano das 

expectativas, uma vez que o valor exato dos custos envolvidos na realização virtual de eventos do 

porte da RBA não está claramente estabelecido. Assim, foram preservados os valores mínimos 

inicialmente previstos, mantendo-se os descontos mesmo para o pagamento até data do evento, o que 

garante 30% de abatimento para as categorias de aspirante cotista e de estudante de pós-graduação 

cotista, categorias que, ressaltamos, foram criadas para essa edição da RBA. Mesmo assim, sensíveis à 

experiência de profissionais que estão momentaneamente sem inserção no mercado de trabalho, 
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conforme expressa nas citadas manifestações, criamos uma nova categoria de inscrição destinada a 

associadas/os e a não-associadas/os, egressos de cursos de graduação e pós-graduação (até 3 

anos) em ciências sociais e que estejam momentaneamente sem inserção no mercado de trabalho.  

Estamos discutindo também a viabilidade de implantar uma política mais ampla de isenção de 

pagamento de inscrições. 

Finalmente, ressaltamos que, através da TV ABA (Youtube), grande parte das atividades da 32ª RBA 

(mesas redondas, simpósios e conferências) será disponibilizada sem qualquer custo para públicos 

mais amplos. Reforçamos assim nosso compromisso em dar continuidade à missão da ABA em sua 

luta contra o corte de recursos e as limitações profissionais impostas pela atual crise. 

 

Atenciosamente, 

Diretoria da Associação Brasileira de Antropologia - ABA 
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