
Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB
Diretoria Executiva Nacional

Gestão 2010/2012

Ata da 109ª Reunião de Gestão Coletiva da AGB

Seções  Locais  Credenciadas:  Aracaju;  Belo  Horizonte;  Juiz  de Fora,  Londrina;  Niterói,  Porto 
Alegre; Rio de Janeiro; São Paulo; Viçosa.
Seções Locais que justificaram ausência e enviaram Relatório de Atividades e Prestação de 
Contas: Recife. 

1. Abertura
a. Ata RGC Vitória aprovada;
b. Informes: Viçosa – Fala Estadual em 2012 em articulação com as demais AGBs Mi-

neiras; São Paulo – BPGs foram colocados em dia (havia 3 em atraso); Porto Alegre 
– sem informes; Rio de Janeiro – sem informes.

2. VII Fala Professor (11/11)
a. Alojamentos estão sendo arrumados (ICH velho); 
b. Alimentação está pendente – Comissão vai negociar (Márcio e Elisangela);
c. Blocos A, B e D e Anexo serão utilizados para as atividades; Bloco C apenas na se-

gunda à tarde;
d. Credenciamento será no Hall dos Anfiteatros;
e. Monitoria – reunião às 14h; serão de 20 a 25 monitores;
f. Relatos de Experiência – faltam provocadores para REs 2 e 13; Marcio Berbat e Vi-

tor coordenam.

2a. VII Fala Professor (12/11)
a. avaliação: faltou planejamento para a Abertura; tarefismo está sobrecarregando al-

guns e afetando a qualidade da intervenção política;
b. Alimentação foi negociada com a Cantina do ICH Novo;
c. Fino e Astro vão assumir a Coordenação dos REs;

2b. VII Fala Professor (13/11)
a. As sobras de camisetas do Fala serão doadas para as Seções Locais. As canecas serão 

encaminhadas para o XVII ENG;
b. 3 livreiros saíram sem pagar (Oficina das Letras, Livraria Popular e Livraria Alexan-

dria). Indicou-se que esses não sejam aceitos nos próximos eventos da AGB;
c. Certificados serão feitos sem numeração; entrega na terça pela manhã.

2c. VII Fala Professor (14/11)
a. Certificados: serão emitidos certificados para os proponentes (presente e inscrito no 

encontro) de oficinas mesmo que a mesma não tenha ocorrido por falta de inscritos.
b. Avaliação do sistema de inscrição: a comissão organizadora avalia positivamente o 

sistema utilizado no Fala; ocorreu um problema de comunicação da página do Fala 
com o Yahoo; o credenciamento foi manual; um sistema informatizado deve ser cria-
do para o ENG.

  
3. Prestação de Contas e Política Financeira

a. Prestação de Contas do período até setembro aprovada (Ver anexo);
b. Contadora da DEN: pagamento acertado por tarefas  R$ 550,00;  regularização dos 

IRs  dos  anos  de  2009  (exercício  2008)  e  2010 
(exercício 2009); IR de 2011 (exercício 2010); ao término das tarefas da DEN, a 
contadora poderá começar a realizar consultas aos CNPJs das Locais – a Tesouraria 
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da DEN fará uma chamada no interseções para as Locais interessadas na realização 
destas tarefas;

c. RGC Extraordinária de Política Financeira: pauta proposta pela Tesouraria aprovada 
- 1. Política de apoio aos movimentos sociais e outras entidades; 2. Política de apoio 
à participação das Seções Locais em RGCs; 3. Filiação de associados(as) de outras 
localidades;  4. Valores de anuidade (associação/renovação)  das Seções Locais;  5. 
Discussão acerca da regularização das Seções Locais (Receita Federal/CNPJ); 6. Ou-
tros Assuntos;

d. DEN vai apoiar a participação de representantes das Locais em dia com a AGB, pre-
ferencialmente dos tesoureiros.
   

4. Publicações
a. Aguardando resposta dos editais do IPEA e do CNPq para financiamento da TL e da 

digitalização e organização do acervo;
b. TL 35 com tiragem de 1.000 exemplares a um custo de R$ 7.290,00.
c. Seção Londrina indica os seguintes nomes para o conselho editoria da TL: Jeani Del-

gado P. de Moura e Margarida Cassia.
d. TL 36 poderá ser impressa ainda em 2011.
e. Solicita-se uma nova comunicação das chamadas de artigos para próximas TL, além 

da divulgação na página da AGB.  

5. Comunicações
a. Avaliação da Página do Fala Professor – Ricardo (JF) avalia como positivo, mas o 

controle do pagamento continua problemático; manter a lógica de utilização de pro-
gramas livres; Flecha considera que teremos um panorama melhor do funcionamento 
do sistema após o Credenciamento; a comissão de comunicação da DEN vai avaliar 
o projeto apresentado pelo técnico a pedido da AGB BH, para as inscrições no ENG

b. Aprofundar o debate sobre a política de comunicações da AGB, sobretudo no que diz 
respeito à relação entre página eletrônica, AGB em Debate e outros possíveis instru-
mentos de comunicação eletrônicos.
      

6. XVII Encontro Nacional de Geógrafos (11/11)
Informes de BH: Edital da Arte lançado, com votação prevista para Janeiro; reunião 
com a Chefe de Gabinete do Reitor; reunião com Pró-Reitora de Extensão para nego-
ciar bolsas (5) de fevereiro a julho; reuniões agendadas com Pró-Reitorias de Gradu-
ação e Administração e da Diretoria de Tecnologia da Informação; Abertura – foram 
vistas as possibilidades do Chevrolet Hall (R$ 20.000 de 2ª a 5ª e R$ 28.000 domin-
go com toda a estrutura e capacidade para 5.000 pessoas), da Arena do Minas Tênis 
Clube (R$ 26.000 só para o aluguel do espaço); Campo de Futebol da UFMG com 
uma  estrutura  de  tenda  (R$  60.000);  Ginásio  de  Betim,  localizado  a  35  km da 
UFMG, com capacidade para 12.000 pessoas; possibilidades de acampamento no es-
tacionamento ao lado do Mineirão e em área anexa ao CEU; alojamento em ocupa-
ções urbanas, sindicatos e sedes de movimentos sociais; Universidade poderá ajudar 
no contato com escolas municipais e estaduais se não liberar acampamento.         

6a. XVII Encontro Nacional de Geógrafos (12/11)
Abertura  –  depois  de  longo  debate  sobre  as  opções  existentes,  onde  foram 
consideradas  as  questões  operacionais,  os  custos  e  as  implicações  políticas,  foi 
aprovada por unanimidade uma escala de prioridades – 1. Campus da UFMG, desde 
que haja uma redução significativa dos custos da AGB com a estrutura de tenda a ser 
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montada e este orçamento se aproxime dos demais; 2. Ginásio de Betim; 3. Chevrolet 
Hall.

6b. XVII Encontro Nacional de Geógrafos (13/11)
a. Comissão Organizadora: 

• EDPs – AGB Rio e AGB Niterói; 
• ESC, Oficinas e Mini-cursos – AGB Porto Alegre e AGB Viçosa (Camila 

Zucon, Eliane Soares, Diego Lopes, Renan Nascimento e Renan Assis); 
• GTs – AGB Aracaju; Eduardo Maia e Renato Emerson (DEN)
• Tesouraria – Leonardo Debossan (ABG BH), Eduardo Carlini, Fernando 

Conde, Marcio Montenegro, Paulo Cabral e Rafael Pacchiega (DEN)
• Trabalho de campo – Ana Maria e Carlos (AGB BH) e AGB São Paulo;
• Secretaria – Bruno, Doralice e Felipe (AGB BH), Evelin Biondo, Leandro 

Martins, Paulo Alentejano e Renata da Silveira (DEN);
• Alojamento – Henrique e Paulo Cabral (AGB BH);
• Monitoria – Profª Fátima Almeida e Profª Maria Luiza Araujo;
• Comunicação – Felipe Carvalho (AGB BH), Aracídio de Freitas, Cristia-

no, Daniel Bailu, Hindemburgo, Leandro Dal Bó, Pedro Henrique Gomes 
(DEN)

• Cultural – Matheus (AGB BH)
• Presidente – Nelson Rego e Heitor de Oliveira (DEN)
• Coordenação da Comissão Científica – Prof. Claudinei Lourenço
• Anais – AGB São Paulo – indicativo.

b. Princípios da Comissão Científica:
• Os membros devem ser AGBeanos e participar organicamente no XVII 

ENG;
• Todos os trabalhos serão aceitos, cabendo à CC um diálogo com os auto-

res visando qualificar os trabalhos;
• Os nomes serão indicados, com os respectivos aceites, pelas seções locais, 

pela DEN e pelos GTs Nacionais;
• Não precisam ser necessariamente Doutores;
• Devem ser indicados respeitando-se as diferentes áreas da geografia;
• Garantir os princípios da AGB, zelando pelo conteúdo do encontro.

c. Cronograma Executivo: 
a. Envio de Resumos pra os EDPs – 13/02 a 31/03; 
b. Envio de Trabalhos Completos – 17/06; 
c. ENG – 22 a 29/07.
 

6c. XVII Encontro Nacional de Geógrafos (14/11)
a. Ementa do ENG e temas para sugestão de mesas/palestrantes: após intensos debates, 

tendo por base as propostas trazidas pelas Seções Locais Niterói e Porto Alegre, che-
gou-se à seguinte composição:

1. Reestruturação produtiva do capital: grandes projetos de desenvolvi-
mento e conflitos territoriais

2. Geografias, políticas e práticas educacionais
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3. Brasil – Latinoamérica - Mundo: Estado, territórios e sociedades em 
movimento

4. Movimentos sociais: formas de luta e resistência
5. Natureza e sociedade: desenvolvimento e contradições
6. Saberes geográficos e lutas sociais: novas questões, novas abordagens
7. Geografias, linguagens e tecnologias: apropriações e tensões

 
7. Relação AGB-Estado

a. Advogado tem feito pareceres dos estatutos das Locais (Londrina, DF, Curitiba, Por-
to Alegre); 

b. novos estatutos das Locais estão sendo colocados na página da AGB para servir de 
referencia para os processos de elaboração de estatuto pelas Locais.   

8. Relação Locais-Nacional 
a. Mediação com Florianópolis – assembléia ainda este ano com a presença da DEN; 

Direção da AGB-Florianópolis reconheceu alguns problemas, mas também criticou a 
atuação dos críticos da Local.

9. Assuntos Profissionais
a. DEN respondeu criticamente à notícia de que o Sistema Confea-CREAs estaria pro-

pondo restrições ao exercício do magistério nos cursos de Bacharelado;
b. Lucimar enviou relatório das ações que estão sendo desenvolvidas (Ver Anexo). 

10. Grupos de Trabalho
a. Fórum de GTs: foi apresentada e aprovada uma proposta de pauta para o Fórum – 

construção das agendas (Os GTs dentro da AGB; GTs Locais e Nacionais; Relação 
dos GTs com a comunidade Geográfica); também foi apresentada e aprovadas uma 
proposta de estrutura e metodologia de trabalho (3 dias, 2 noites, 2 manhãs e 2 tar-
des; envolvendo integrantes dos GTs Locais e Nacionais); foram apresentadas possi-
bilidades de data – ser antes ou depois de uma RGC (fevereiro), paralelo a uma RGC 
(abril) ou numa data específica (outubro), mas não houve definição a respeito; foram 
propostos alguns locais – Rio, SP ou BH, mas também não houve deliberação a res-
peito; foram levantadas dúvidas sobre a quantidade de participantes e o custo, mas 
nada foi deliberado a respeito.

11. Outros assuntos
a. Caravana do Tribunal Popular da Terra – participação de integrante(s) da AGB na 

caravana à MS denunciando o assassinato de indígenas – GTAgrária indica o(s) par-
ticipante(s); 

b. AGB-BH foi intimada a ir à Receita Federal por não ter pago o IR – priorizar uma 
ação da contadora para ver essa questão, dadas as demandas de organização do ENG; 

c. Local e data da 110ª e 111ª RGC, da RGC Extraordinária de Política Financeira e do 
Fórum de GTs

Este ponto foi objeto de acirrado debate envolvendo a questão da concentra-
ção regional das RGCs e o indicativo aprovado na 107ª RGC acerca da rotati-
vidade de Locais, diante da existência de 2 candidaturas do Sudeste (BH e 
Niterói) contra uma do Sul (Porto Alegre) para sediar a 110ª RGC. Após o 
debate foram propostos dois encaminhamentos: 1) Consulta às Locais em re-
lação a mudanças de datas de suas propostas de sediar a 110ª RGC; 2) Aber-
tura de um ponto específico de pauta para debater o indicativo da 107ª RGC 
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sobre o rodízio das locais. Venceu o primeiro encaminhamento e feita a con-
sulta às Locais, BH retirou a proposta de sediar a 110ª RGC e se candidatou 
para sediar a 111ª, restando duas candidaturas para a 110ª RGC: Niterói e 
Porto Alegre. Votaram em Porto Alegre 3 Locais (Porto Alegre, São Paulo e 
Juiz de Fora) e em Niterói 4 Locais (Niterói, Rio, BH e Aracajú).
A Seção Porto Alegre solicitou que fosse registrada em Ata seu protesto em 
relação ao não cumprimento do indicativo da 107ª que previa rotatividade en-
tre as Locais, de forma a evitar a concentração de RGC’s numa região, no 
caso o Sudeste, onde serão realizadas 7 das 8 RGCs do Biênio 2010-2012.
O Presidente da AGB solicitou que constasse em ATA os argumentos apre-
sentados por Porto Alegre e Niterói na defesa da proposta de sediar a 110ª 
RGC:
Porto Alegre: importância de seguir o indicativo da RGC 107ª; a RCG de Vi-
tória foi realizada com o argumento de fortalecer a Seção Local, porém a au-
sência da seção Vitória na RGC do Fala demonstra que isso não funcionou; 
rebate o argumento de que a RGC 110ª tem pontos importantes e por isso de-
veria ser numa área mais central do país, pois considera que todas as RGC’s 
têm pontos importantes. 
Niterói: reconhece a importância da rotatividade, entretanto se manteve como 
candidata com o argumento de que há uma necessidade de centralidade, con-
siderando o argumento das demais Seções. 

Consenso em definir a data do fórum de GT’s na 110ª RGC.
Tesoureiros da DEN não estavam presentes quando foi definido que a RGC 
Extraordinária de Política Financeira fosse realizada no mesmo local da 110ª, 
antecedendo-a e pediram que o ponto fosse recolocado em pauta, mas o pedi-
do foi negado pois não houve consenso em torno da reabertura da discussão, 
pois a plenária entendeu que não havia elementos novos na argumentação 
apresentada.  
Portanto, a RGC deliberou pelo seguinte calendário:

1. 110ª RGC – Niterói – 28 e 29/01; 
2. 111ª RGC – Belo Horizonte – 28, 29 e 30/04;  
3. RGC Extraordinária de Política Financeira – Niterói – 26 e 27/01;
4. Fórum de GTs – data e local a serem definidos na 110ª RGC.
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