
A biblioteca particular da antropóloga, pesquisadora e professora Clara Cristina Jost Mafra foi
doada, por iniciativa da família, de Ijuí, Norte do RS, ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro,
instituição onde ela realizou pesquisas.

Clara faleceu em 2013. Nesta semana, o  incêndio que destruiu o Museu Nacional completou
dois anos.

A doação foi encaminhada pelos irmãos de Clara, Agenor, André e Leandro. O acervo será
encaminhado à Biblioteca Francisca Keller, que integra o Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social do Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), instituição na qual Clara fez seu doutorado, na década de 1990.

Já com o doutorado concluído, Clara foi professora da UFRJ. "A Clara era uma profissional de
primeira e faz muita falta. Séria e generosa. Vai ser lindo ver novas gerações do PPGAS
estudarem com seus livros", afirma a professora Renata Menezes, que foi colega da
antropóloga.

Segundo comunicado do Museu Nacional enviado aos irmãos de Clara, os livros doados
passam por um processo de catalogação. As obras devem estar disponíveis quando o museu
for reinaugurado.

Clara Mafra foi pesquisadora de antropologia do cristianismo e estudou temas como a crença
em periferias do Rio de Janeiro e a presença da religião evangélica em países lusófonos, como
Angola e Moçambique.

Leia mais aqui.

O livro organizado por Lygia Sigaud e
Benoit de L’Estoile reúne trabalhos
produzidos a partir de uma  experiên-
cia de pesquisa coletiva de campo na
Zona da Mata, sul de Pernambuco,
realizada durante nove dias, em 1997,
por 16 pesquisadores,    professores e
pós-graduandos   brasileiros,  argenti-
nos e franceses de formações 
 disciplinares diversificadas  (antropo-
logia, sociologia, história e economia).
Esses pesquisadores estão vinculados
ao PPGAS/Museu Nacional à Ecole
Normale Superieure, à Ecole de
Hautes Etudes en Sciences Sociales,
ao Centre de Sociologie de l’Éducation
et de la Culture e ao Centre de Re-
cherches sur le Brésil Contemporain.
Alguns dos brasileiros (Lygia Sigaud e
Afrânio Garcia) já vinham    desenvol-
vendo pesquisas nessa região há
muitos anos.

Continue lendo clicando aqui.
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https://g1.globo.com/google/amp/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/09/10/familia-de-antropologa-do-rs-doa-biblioteca-particular-ao-museu-nacional.ghtml?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1KfFZaT_ywVZgxyGFJlaiRn1mA9TtmcbbdPOsdsV_Nwbd7T7pY74iG5To
https://www.scielo.br/pdf/mana/v15n1/14.pdf
https://www.scielo.br/pdf/mana/v13n1/a11v13n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/mana/v15n1/14.pdf
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O Portal de Periódicos da UFRJ  abriga as revistas científicas eletrônicas produzidas no âmbito da
universidade, de modo a garantir maior visibilidade da produção científica. 

É uma iniciativa institucional, alinhada aos princípios do Acesso Aberto. Possui como objetivo
promover o acesso, a visibilidade, a segurança e o suporte aos editores dos periódicos científicos
da Instituição. 

Para conhecer os 62 títulos que fazem parte do portal, acesse aqui

Fonte: SiBI/UFRJ NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

Muito além do Rio de Janeiro:
comemorações destacam a presença
da UFRJ para além da capital e a
importância dessas ações. Leia mais.

Tecnologia da UFRJ é uma das mais
avançadas do mundo para melhorar
mobilidade. Leia mais.

Saber Comum oferece disciplinas de
pós-graduação à distância. Leia mais. 
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Sugestão de conteúdo

Para divulgar textos, sugerir conteúdos, divulgar
publicações ou eventos, envie-nos um e-mail para

bfkppgas@mn.ufrj.br com o assunto 
BFK em casa - Sugestão

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Anthropologist of the middle east,
v.15, n.1, 2020. Acesse aqui. 

Cadernos de campo, v.29, supl., 2020.
Acesse aqui.

Cuardenos de antropología social,
n.51, 2020. Acesse aqui.  

NA MÍDIA

A Comissão Organizadora do Prêmio
Pierre Verger de Filmes Etnográficos e
Ensaios Fotográficos torna pública a
lista dos ensaios fotográficos e filmes
selecionados para o Prêmio Pierre
Verger. Leia aqui. 

Alunos de Medicina da USP publicam
livro on-line sobre a pandemia. Leia
aqui.

Anthropology and/of Mental Health
Part 1. Leia aqui.

CHAMADA DE TRABALHOS

Revista Novos Debates, 
fluxo contínuo. Veja como aqui. 

A Biblioteca do campus de Duque de Caxias da UFRJ elaborou um Guia da biblioteca para o
ensino remoto que atende não apenas à sua comunidade, mas também à toda UFRJ. 

Clique aqui para acessar o guia na íntegra.

o catálogo online da UFRJ (Base
Minerva
o Repositório institucional Pantheon
como realizar o acesso remoto
como acessar a lista de e-books
gratuitos 

como acessar o Portal Capes
o tutorial de acesso às normas da
ABNT
dicas de fontes de informação

O guia traz informações sobre:

       das editoras universitárias brasileiras

Foi lançado um novo número da
Revista Mana, do Programa de
Pós-graduação em  Antropologia
Social/MN/UFRJ.

Clique aqui para acessar

https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.sibi.ufrj.br/
https://revistas.ufrj.br/index.php/index/index?fbclid=IwAR0Vp8zJJjigAsXJOyo75EIUF93NztoyKbB95n5LX-dwvQBJUfaYPGEKOSY
https://www.facebook.com/108476644066148/photos/a.108539097393236/176056967308115/
https://conexao.ufrj.br/2020/09/15/muito-alem-do-rio-de-janeiro/
https://diariodorio.com/tecnologia-da-ufrj-e-uma-das-mais-avancadas-no-mundo-para-melhorar-a-mobilidade/
https://forum.ufrj.br/index.php/destaques/1155-projeto-saber-comum-oferece-disciplinas-de-pos-graduacao-a-distancia
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ame/15/1/ame.15.issue-1.xml
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/issue/view/11526
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS
https://www.32rba.abant.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=513
https://jornal.usp.br/cultura/alunos-de-medicina-da-usp-publicam-livro-on-line-sobre-a-pandemia/
https://culanth.org/fieldsights/anthropology-and-of-mental-health-1
http://abant2.hospedagemdesites.ws/novos_debates/sobre-a-publicacao/
https://biblioteca.caxias.ufrj.br/index.php
https://drive.google.com/file/d/1ya-9IVfrJj2pKoHBgldy_d-eThPI9Hz9/view?fbclid=IwAR34ErBNhJE-3iF8ZXniiICil9js-8tcA2tQKuMIhgMZ5gMJ9gB1SghwTRs
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-931320200001&lng=pt&nrm=iso

