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com o assunto 
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BFK em casa
DESTAQUE
Healthcare of Indigenous Amazonian
Peoples in response to COVID-19:
marginality, discrimination and revaluation of
ancestral knowledge in Ucayali, Peru
Montag, D.; Barboza, M.; Cauper, L. et al.

Systematic and persistent discrimination against Indigenous
Peoples translates into differential health outcomes when
analysed through ethnicity and/or mother tongue.1 In Peru,
morbidity and mortality rates among Indigenous Peoples for
COVID-19 appear to confirm this. The COVID-19 pandemic has
highlighted the historical structural violence against Indigenous
Peoples that currently takes a disproportionate toll in the
Peruvian Amazon. This equally applies to Indigenous Andean
Peoples and Afro Peruvians. Indigenous Peoples in voluntary
isolation and those in initial contact are at highest health risk in
this pandemic as they have no previous immunity against
common infectious diseases, and lack access to public healthcare
services. The Peruvian government introduced a state of
emergency early on, but it did not work as theoretically expected
because of the deeply rooted inequalities in Peru.

Public policies focused on reducing health inequities affecting
Indigenous Peoples in peri-urban Amazonian contexts are 
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https://web-b-ebscohost.ez29.periodicos.capes.gov.br/ehost/detail/detail?vid=2&sid=b86e714a-3db3-4f66-a7fa-203df7282e23%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1wdC1iciZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#toc
https://web-b-ebscohost.ez29.periodicos.capes.gov.br/ehost/detail/detail?vid=2&sid=b86e714a-3db3-4f66-a7fa-203df7282e23%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1wdC1iciZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#toc
https://www.reuters.com/world/americas/perus-amazon-forgotten-tribes-discover-covid-19-vaccines-arrive-2021-11-02/


CHAMADAS DE TRABALHOS

Revista Tensões Mundiais

Dossiê "Nação, militares e a democracia no Brasil"..
Prazo para submissão: até 01/02/2022.
Saiba mais clicando aqui.

Revista Espaço Ameríndio
Dossiê "Processos técnicos e tradições de conhecimento locais"
Prazo para submissão: até 15/04/2022.
Saiba mais clicando aqui.

urgently needed. Essentially, Indigenous Peoples (through their legitimate representatives)
ought to be incorporated in the planning, monitoring, implementation and evaluation of those
public policies to ensure sustainability, equity and inclusion in the short, medium and long run.
It is also urgently necessary to rethink Peru’s health system to ensure it has an intercultural
approach, designed for and with Indigenous Peoples in terms of prevention, treatment and
access during and beyond the pandemic. 

Leia na íntegra aqui.
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NA MÍDIA

Biblioteca Nacional reabre ao pú-
blico e divulga normas de agen-
damento. Clique aqui!

Confira a lista completa das 21
espécies humanas que já existiram
na Terra, clicando aqui!

Justiça proíbe obra do governo na
BR-364 por perigo a indígenas. Leia
aqui.

COMUNIDADE UFRJ

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros
e Indígenas (Neabi) da UFRJ é
aprovado. Leia aqui.

Em carta, reitora da UFRJ nega
privatização do campus Praia
Vermelha. Saiba tudo, clicando
aqui!

Estudo da UFRJ indica que 3ª dose
é rápida e eficiente a novos surtos
de Covid-19. Saiba mais, clicando
aqui!

PODCASTS

Pari-Cast: povos indígenas na
pandemia - Episódio de estreia.

Ouça clicando aqui.

Campo #3.3: Oyèrónké Oyewùmí

Ouça clicando aqui.

https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/announcement/view/72
https://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/announcement/view/1367
https://web-b-ebscohost.ez29.periodicos.capes.gov.br/ehost/detail/detail?vid=2&sid=b86e714a-3db3-4f66-a7fa-203df7282e23%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1wdC1iciZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#toc
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/6/1/e004479.full.pdf
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2021/11/bn-confirma-resultado-final-premio-literario-2021
https://canaltech.com.br/ciencia/quantas-especies-humanas-ja-existiram-na-terra-203673/
https://www.metropoles.com/brasil/justica-proibe-obra-do-governo-na-br-364-por-perigo-a-indigenas
https://conexao.ufrj.br/2021/12/implantacao-do-nucleo-de-estudos-afro-brasileiros-e-indigenas-neabi/
https://ufrj.br/2021/12/carta-da-reitora-sobre-campus-praia-vermelha/
https://www.opovo.com.br/coronavirus/2021/12/04/estudo-da-ufrj-indica-que-3-dose-e-rapida-e-eficiente-a-novos-surtos-de-covid-19.html
https://anchor.fm/pari-cast/episodes/EP1---Mulheres-indgenas-em-tempos-de-covid-19-e1bnfk2
https://www.podcastdeantropologia.com.br/post/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9-oyew%C3%B9m%C3%AD


LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK
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A Biblioteca Francisca Keller recebeu,
até o momento, mais de 31 mil livros

por doações de todo o Brasil e de
vários outros países. 

 
Mesmo com as limitações do

trabalho remoto, continuamos
realizando a catalogação desses

livros. 
 

Nesta seção, apresentaremos alguns
títulos doados que já passaram pelo

tratamento técnico completo e 
estarão disponíveis para

empréstimo quando a biblioteca
for reaberta.

Cidades, territórios e
direitos

Autor: Sousa, Diogo
Tourino.
Viçosa: Editora da UFV,
2017.

Doadora: Isabelle
Combés/UNEMAT

Haroldo de Campos :
transcriação

Autor: Tápia, Marcelo. 
São Paulo: Perspectiva,
2013.

Doador: Eduardo Viveiros
de Castro

Ética, sexualidade,
política

Autor: Foucault, Michel.
Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2017.

Doadora: Carolina Maia
de Aguiar

Lévi-Strauss face à la
catastrophe

Autor: D'Onofrio,
Salvatore.
Milão: Mimésis, 2018.

Doador: Salvatore
D'Onofrio

A construção social da
realidade

Autor: Berger, Peter L.;
Luckmann, Thomas.
Rio de Janeiro: Vozes, 2018.

Doador: Editora Vozes

Critical terms for the
study of gender

Autor: Stimpson, Catharine
R.; Herdt, Gilbert.
Chicago; London: The
University of Chicago Press,
2014.

Doador: The University of
Chicago Press

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


Revista Mana 
Estudos de Antropologia Social

v. 27 n. 3, 2021.
Acesse aqui.
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https://www.scielo.br/j/mana/
https://www.scielo.br/j/mana/
https://www.scielo.br/j/mana/
https://www.scielo.br/j/mana/
https://www.scielo.br/j/mana/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


Revista Bagoas - Estudos
Gays: gênero e sexualidades
v. 14 n. 22, 2021.
Acesse aqui.

Cadernos Pagu
n.62, 2021.
Acesse aqui.

Cuadernos de antropología
social
v.54, 2021.
Acesse aqui.

Dados - Revista de Ciências
Sociais
v.64, n.4, 2021.
Acesse aqui.  

Dilemas - Revista de Estudos
de Connflito e Controle Social
v. 14, n. 3, 2021.
Acesse aqui.

Horizontes Antropológicos 
v.27, n.61, 2021.
Acesse aqui.

L'Homme
n.239-240, 2021.
Acesse aqui.

Sociologia & Antropologia
v.11, n.2, 2021.
Acesse aqui.
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https://periodicos.ufrn.br/bagoas/index
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/index
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/issue/view/1866
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS
http://dados.iesp.uerj.br/edicoes/?vn=64-4
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/issue/view/1807
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/issue/view/1807
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-4516
https://www.scielo.br/j/ha/i/2021.v27n61/
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-4516
https://journals.openedition.org/lhomme/40885
http://www.sociologiaeantropologia.com.br/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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Em comemoração aos seus 21 anos,
o Portal de Periódicos da CAPES
lançou uma nova interface, que facili-
ta a pesquisa e o acesso à informa-
ção científica.

Em 2021, foram 103,51 milhões de
acessos aos seus conteúdos, até
agosto, por usuários vinculados a 434
instituições participantes. Atualmen-
te, a ferramenta oferece 42.435 mil
títulos de periódicos em 

texto completo, além de diversas
bases referenciadas, sendo 67 de
teses e dissertações, 53 nos repo-
sitórios institucionais, 46 de obras de
referência, 37 de estatísticas, 27 de
livros, 16 de arquivo abertos – com
monografias e documentos não
seriados –, 10 de patentes, 10 de au-
diovisuais e duas de normas técnicas.

Confira o tutorial que o SiBI elaborou para
saber como fazer o acesso remoto ao Portal de
Periódicos da Capes via CAFe nessa nova
versão.

 
Dúvidas? 

Entre em contanto com a gente através do
bfkppgas@mn.ufrj.br ou com o 

Departamento de referência, do SiBI
dptbib@sibi.ufrj.br

Acesso remoto aos recursos informacionais
da UFRJ via CAFé e PROXY
Acesso remoto ao Portal Capes via CAFe
Tutorial em vídeo sobre como se cadastrar no
CAFe
Acesso remoto aos e-books através da Base
Minerva
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Taylor & Francis
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Springer
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Elsevier 

Listamos abaixo tutoriais para as ferramentas
mais acessadas:

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://drive.google.com/file/d/1-xCCpo8SZ3_UXwg_bHfNvaUGhlyG8zel/view
https://www.youtube.com/watch?v=EOmyCrKmQj0
https://www.youtube.com/watch?v=GJgIEhot-Jw
https://drive.google.com/file/d/1u_yyZEpuFKFBEjGi3PS0k9yP9ez_Xxq0/view
https://drive.google.com/file/d/1tGMzgPDv04eFsK1Nz85qgmbrpIxXuae6/view
https://drive.google.com/file/d/1g5AkAfrkWf42P7UT2Sg3_hCLW0pTWRBJ/view
https://drive.google.com/file/d/1zyr3uvHvzjHlwDz3vM4spgXqfmS6XENN/view
https://drive.google.com/file/d/1zyr3uvHvzjHlwDz3vM4spgXqfmS6XENN/view
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Quer aprender a usar os
gerenciadores de referências?

Agora no menu "Apoio à pesquisa",
no site do SiBI, você encontra uma
lista de vídeos sobre os três
principais gerenciadores de referên-
cias: EndNote, Mendeley e Zotero.

Clique aqui para acessar.

Algumas bibliotecas da UFRJ estão
voltando, gradativamente, ao aten-
dimento presencial.

Confira aqui os dias e horários de
atendimento.

A BFK preparou um tutorial com todas as informa-
ções sobre a elaboração de teses e dissertações,
desde a sua escrita até a entrega.

Clique aqui para ver o tutorial

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio
http://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio
http://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio/545-atendimento-presencial-das-bibliotecas-da-ufrj-na-pandemia
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/procedimentos_para_teses_e_disserta%C3%87%C3%95es.docx.pdf


https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 44, DEZ. 2021.

BASES DE DADOS

8

Britannica Academic foi desenvolvido para atender os requisitos de pesquisa e produtividade
de universidades e bibliotecas acadêmicas. Combinando conteúdos da Enciclopédia Britânica,
do Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, de revistas, periódicos acadêmicos e muitas outras
fontes de informação confiáveis que estudantes e professores precisam para conduzir suas
pesquisas.

O Africa Development Indicators (ADI) é uma coleção primária de indicadores de
desenvolvimento do The World Bank na África. Os dados são compilados a partir de fontes
internacionais oficialmente reconhecidas. O Catálogo de Dados foi desenvolvido para facilitar a
localização, o download, o uso e o compartilhamento de dados de desenvolvimento do The
World Bank.

BRITANNICA ACADEMIC

AFRICA DEVELOPMENT INDICATORS

Tipos de documentos: O
portal inclui milhares de
artigos, obras clássicas, e-
books, recursos multimídia,
revistas EBSCO, dicionários
Merriam-Webster e muito
mais! 

Clique aqui para acessar
mais informações sobre

essa base de dados.

Tipos de documentos: 
 relatório, livro e CD-ROM. 

Período de cobertura: 1960
- 2012. 

Clique aqui para acessar
mais informações sobre

essa base de dados.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/britannica_academic.pdf
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/britannica_academic.pdf
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/africa_development_indicators.pdf
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/britannica_academic.pdf


 

TRATAMENTO TÉCNICO - COLEÇÃO MARSHALL SAHLINS
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Em junho, a BFK recebeu
toda a coleção da biblioteca
pessoal do antropólogo
Marshall Sahlins. Ao todo, o
acervo conta com quase
4.500 livros. 

O tratamento técnico dos
livros já começou e algu-
mas medidas foram adota-
das para contemplar toda a
peculiaridade e importân-
cia que essa coleção requer.

A seguir, iremos listas alguns dos procedimentos adotados.

CRIAÇÃO DA COLEÇÃO MARSHALL SAHLINS NO ALEPH

Para identificar todo o material doado
por Marshall Sahlins e manter a
integralidade de sua coleção, as obras
serão catalogadas com o identificador
"Coleção Marshall Sahlins", como se
vê ao lado. Desta forma, qualquer
usuário poderá identificar as obras
que pertenceram ao antropólogo em
nosso catálogo online. Na imagem abaixo, demonstra-se a visualização do usuário no catálogo.

Também é possível, adotando o critério de busca "Coleção", consultar todo o material já
catalogado. Assim, ao final do tratamento técnico das obras, será possível consultar toda a
coleção.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


 

TRATAMENTO TÉCNICO - COLEÇÃO MARSHALL SAHLINS
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EX-LIBRIS DA COLEÇÃO MARSHALL SAHLINS

DEDICATÓRIAS E MATERIAIS AVULSOS 

Ao longo do processo de tratamento
técnico das obras, a equipe da BFK tem
encontrado dedicatórias especiais nos livros
de Marshall, além de anotações, bilhetes e
outros materiais avulsos por entre as pági-
nas dos exemplares.

Para manter a história da coleção, a BFK
registrará em seu catálogo todos os livros
com dedicatórias e autógrafos dedicados a
Marshall Sahlins. A biblioteca também pre-
servará os materiais avulsos, mantendo-os
organizados em local a parte, mas regis-
trando em quais exemplares foram encon-
trados. Ao lado, apresentamos um destes
materiais, encontrados no livro How We
Think They Think, de Maurice E. F. Bloch.

Para identificar fisicamente as obras de Sahlins, foi adotado um Ex Libris específico para sua
coleção, atribuído a cada exemplar.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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