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Ata da 111ª RGC – Belo Horizonte – 28 a 30 de abril de 2012

Presenças: Fabrícia e Denis (AGB Niterói) Andrea e Felipe (AGB Porto Alegre), Daiana e Karina 
(AGB Juiz de Fora), Cristiano (AGB Ituiutaba), Francisco, Otavio Rodrigo e Joyce (AGB São João 
Del Rei), Camila e Roberto (AGB Viçosa), Vanessa (AGB Aracaju), Lais, Clara, Claudinei, Derli, 
Alan, Guilherme, Willian Rosa, Nicolas, Felipe, Bruno, Paulinho BH e Leonardo Debosan (AGB 
Belo Horizonte), Marcos e Danilo (AGB Três Lagoas), Ivonaldo (AGB Goiânia), Tiago Machado 
(AGB Recife), Tarso e Diego (AGB João Pessoa), Alemão (AGB Vitória), Antonio (AGB 
Londrina), Claudinei, Conde, Flecha, Nelson, Paulinho BH e Paulinho Chinelo (DEN).
Justificativas de ausência: AGB-Rio de Janeiro.

9h - Credenciamento
Seções locais credenciadas: Niterói, Viçosa, Porto Alegre, Ituiutaba, São João Del Rei, Aracaju, 
Juiz de Fora.
Seção presente: Belo Horizonte
Posteriormente chegaram os delegados das AGBs Recife, Três Lagoas, Goiânia, Vitória, João 
Pessoa e Londrina e o delegado de BH foi credenciado. 
Não houve justificativas de ausências.

1. Abertura
Foi lida e aprovada a pauta da RGC, com a inclusão de Moções no item outros assuntos sem 
alterações. 
Ata da 110ª RGC foi aprovada com alterações na grafia de nomes indicados para a comissão 
científica. Os nomes completos dos que foram indicados para a comissão organizadora devem ser 
enviados, para constar nos materiais do ENG. Resumo dos Encaminhamentos da RGC 
Extraordinária de Política Financeira foi aprovado, com sugestão de alteração da redação para 
“Deliberações”, . Houve a ressalva que a ideia foi apresentar o que foi consenso e o que não foi). A 
Ata será finalizada e enviada posteriormente para apreciação da 112ª RGC. A Ata do FALA ainda 
não foi finalizada porque falta um documento dos GTs de Ensino, que estava sob responsabilidade 
da AGB Juiz de Fora. (JF diz que já foi entregue e DEN diz que não recebeu). Esta ata deverá ser 
aprovada na 112a RGC.

Informes das Seções Locais
Seções locais credenciadas: Niterói, Viçosa, Porto Alegre, Ituiutaba, São João Del Rei, Aracaju, 
Juiz de Fora, Goiânia.

Aracaju – tem reforçado os GT’s; Educação, Agrária e Urbana estão consolidados. Estão tentando 
consolidar o de Meio Ambiente. GT Educação tem participado ativamente do Fórum de Educação; 
GT de Urbana tem atuado junto com a OAB, sobre o plano diretor; GT de Agrária está com 
proposta de atividades na semana do geógrafo.
Juiz de Fora – realizou o seminário de gestão com balanço de atuação, reforçando os GTs de 
Agrária e Urbana. O cronograma de atividades Pré-ENG tem boa participação dos associados. Está 
em construção o Dia do Geógrafo em parceria com o DAGEO.
Ituiutaba – atividades com os estudantes sobre a AGB. Realizarão o 3º ciclo de debates (maio e 
junho) e o Dia do Geógrafo.
Niterói – atividades Pré-ENG conjuntamente com GT de Ensino, aproveitando os temas das mesas 
do ENG no eixo 2 e com o GT de Agrária, que é conjunto com o Rio, através dos debates sobre o 
Porto do Açu na FFP e na UFF. Apoia o Sábado é Dia de Cinema em conjunto com o Cedipe da 
FFP e o Sepe-SG (filme sobre o apoio dos empresários à tortura durante a ditadura); mesa sobre 
movimento estudantil e AGB no IFF-Campos. 
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Porto Alegre – GT Campo-cidade; participação no Fórum Sul sobre a Questão Urbana; participam 
também da Frente Quilombola com discussões e apoio às ocupações; iniciando os trabalhos com 
cartografia social nas comunidades; realização do 31º Encontro Estadual de Professores de 
Geografia, com 330 inscritos, nos dias 18 a 20 de maio. GT Educação realizando as jornadas 
pedagógicas, ampliando atuação para Pelotas, Erechim e Santa Maria.
São João Del Rei – começando com forte participação nos eventos, mas fraco para organização. 
GT de Agrária em construção, GT VERT (estudos sobre cavernas) está articulado com realização 
da Semana de Geografia da universidade; agradecem o apoio das seções BH, PoA e Viçosa para a 
estruturação da Local.
Viçosa – Pré-ENGs (o primeiro foi bastante participativo, mas o segundo acabou não acontecendo); 
GT com nome inicial de Mineroduto e água, junto com o MAB.
Três Lagoas – tiveram problemas pra realizar anuidades. Alguns sócios realizaram junto a 
Prudente. Tem proposta de buscar os professores da rede pública para associação; estão com 
problemas em relação à dicotomia bacharel/licenciado, com risco de perderem o curso de 
bacharelado; incluíram na discussão do GT de Agrária o debate sobre os desertos verdes; vão 
realizar o segundo simpósio sobre a eucaliptocultura no MS. Estão construindo o GT de Urbana; a 
revista está no numero 14 e está inclusa no Capes, e tem boa procura para artigos.
Goiânia – Estão estimulando a criação de outras Locais em Goiás. A página está reformulada. A 
seção está com risco de ficar sem sede, já que a universidade está passando por reformas. Estão 
organizando a biblioteca-livraria da seção para disponibilizar aos associados.
BH – envolvidos com as ocupações Dandara, Camilo Torres e Zilah Espósito, que têm vários 
mandatos de despejo em julgamento; ocupação recente Eliane Silva, em homenagem a ocupante 
falecida. Debate sobre direitos humanos e criminalização no Brasil, com a professora Helena Greco; 
participação na Comissão Organizadora do 4º Encontro de Movimentos Sociais, que está 
acontecendo concomitantemente com a RGC. Participação nas discussões do fórum  Quem Luta 
Educa que foi criado na greve dos professores que durou 112 dias. 04 de maio atividade Pré-ENG 
em São João Del Rei; grupo Socialismo e Educação realizou na UFMG debate sobre trabalho, 
socialismo e educação. Em junho vão realizar com a educação física o mesmo debate. 
Recife – atividades Pré-ENG bem participativas; questão urbana em debate por conta da área 
portuária, que está com obras de grandes paredões na orla; GT de Agrária em conjunto com a CPT 
tem realizado atividades.
João Pessoa – tem enfrentado dificuldade de mobilizar as pessoas para participar da AGB, em 
função disso, propõem a criação de grupos em cada seção local, para facilitar a comunicação com e 
sobre a AGB; discussões não só sobre o ENG, mas também na escala sul-americana.

Seções locais credenciadas: Niterói, Viçosa, Porto Alegre, Ituiutaba, São João Del Rei, Aracaju, 
Juiz de Fora, Goiânia, Recife, João Pessoa.

2. Prestação de contas e política financeira
Prestação de contas do VII Fala Professor foi apresentada (Anexo 1), registrando uma receita de R$ 
28.921,00 e gastos de R$ 30.705,68, resultando num saldo negativo de R$ 1.784,68. A DEN avaliou 
que o saldo negativo não foi um problema, já que a construção funcionou bem, promovendo um 
bom encontro, com uma lógica diferente dos ENGs. Todas as notas foram entregues e já estão na 
sede em SP. Foi esclarecido, que as fontes de fomento foram públicas. Houve reembolso para BH 
de inscrições de associados que pagaram a inscrição como não sócios. A prestação de contas do VII 
Fala Professor foi APROVADA.
A comissão de Tesouraria não conseguiu realizar a prestação de contas desde a 109ª RGC por conta 
das funções/demandas do ENG, portanto ficam pendentes, para a próxima RGC. 

4. Comunicações
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Foi informado que o portal do ENG foi elaborado em parceria com a TIGEO, com trabalho e 
participação da seção local BH. Apesar dos problemas gerados pela concentração de acessos no dia 
10 de abril, o sistema comportou todas as inscrições e os problemas com envio de trabalho estão 
sendo resolvidos junto com a TIGEO; todos que pagaram até o dia 10 de abril, terão como enviar o 
trabalho; a apropriação do sistema pela AGB está sendo realizada e durante o ENG serão realizadas 
oficinas para que mais agebeanos possam desenvolver de fato essa apropriação; houve críticas à 
mercantilização do ENG e defesas da adoção do sistema de pagamento prévio. 
Encaminhamentos  :  

• Portal precisa ser trabalhado no sentido de ficar cada vez mais claro; 
• Oficina no ENG com a participação da TIGEO e grupos adeptos de software livres
• Duplicidades de pagamento serão ressarcidas;

5. ENG
Foi apresentado um balanço das ações de organização do ENG e das pendências restantes (Anexo 
2), após o que seguiram debates e deliberações.
Também foi feito um informe acerca dos projetos de fomento que foram enviados, num total de R$ 
166 mil, sendo R$ 86 mil para a CAPES, R$ 40 mil para a FAPEMIG e R$ 60 mil para o CNPQ. 
Os pedidos envolveram passagens e hospedagem de convidados, material para os encontristas, 
página do ENG e infraestrutura.
 
a) GTs: diante da existência de apenas 6 propostas inscritas no prazo, da existência de 30 GTs nas 
Locais e da importância da realização de GTs no ENG que ocupam três tardes e são um dos pilares 
do ENG foram debatidas estratégias para ampliação do número de GTs. Foram apresentadas 3 
propostas (Proposta 1 – Manter os 6 GT; Proposta 2 – Reabrir o prazo para proposição de GTs com 
a tarefa da Comissão GT da DEN e seção Aracaju de fomentá-las; Proposta 3 – Comissão de GTs e 
Seção Local Aracaju fomentam junto aos GTs existentes as propostas). Na primeira votação houve 
empate entre as propostas 2 e 3 e na segunda, após defesa de propostas, foi aprovada a Proposta 3 
por 7 votos a 6.
Encaminhamentos:
Remeter para a comissão de GTs da DEN em conjunto com a Seção Local Aracaju a tarefa de entrar 
em contato com os GT Nacionais e Locais mapeados/existentes para apresentarem propostas paro 
ENG, com prazo até o dia 15 de maio.
Aracaju solicitou que outras seções locais contribuíssem na organização dos GT no ENG e o 
delegado da Seção Goiânia assumiu a tarefa.

b) MRs: diante da negativa de 18 convidados foram discutidos novos nomes:
Eixo 1 – Mesa 1: Rio fará convite para o Comitê Popular da Copa do Rio e caso não haja aceite, 
PoA fará para o Comitê de Poá; Barbosa será consultado pela seção Niterói; Willian Rosa (AGB-
BH) indicado para Provocador.
Eixo 2 – Mesa 1: BH convidará Dalila Andrade. 
Mesa 2: BH convidará Atílio Borón
Mesa 3: Aguardando a resposta da Escola da Ponte cujo contato foi feito recentemente; JP vai 
enviar contato de Mara Edilara.
Eixo 3 - Mesa 1: PoA vai convidar Marcelo Câmara para provocador.
Mesa 3: Aracaju vai convidar Suzane Tosta.
Eixo 4 - Mesa 2: caso Edilei não responda até 15 de maio, BH vai convidar o MST-MG.
Eixo 5 – Mesa 1: BH vai convidar Gesta.
Mesa 2: BH vai convidar Vandana Shiva.
Mesa 3: aguardando indicação de representante do Movimento contra a Transposição do Rio São 
Francisco.
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Eixo 6 - Mesa 2: provocadora será Fabrícia Corrêa
Encaminhamentos:
Prazo até 15 de maio para aceite dos novos convites e 15 dias seguintes para suplentes (Anexo 3), 
após o que a Comissão Organizadora terá autonomia para convidar alguém. 

c) Alimentação
Encaminhamentos:
Almoço de 2ª, 3ª, 5ª e 6ª – 2.500 refeições; jantar de 2ª a 6ª – 1.700 refeições; almoço de 4ª e 
Sábado – 1.500 refeições.
Não haverá bandejão domingo nem sábado à noite. 
Distribuição: venda no momento do credenciamento e com identificação da data; continuidade da 
venda nos dias seguintes enquanto houver tickets.
Comissão de Alimentação controlará a venda das refeições.

d) Infraestrutura
Encaminhamentos:
Aluguel de cadeiras para a Abertura – 4.000
Salas para EDPS – 160 

e) Credenciamento: de acordo com deliberação da RGC Extraordinária de Política Financeira não 
serão realizadas associações no ENG.
Proposta 1 – Credenciamento realizado pelas Seções Locais – 3 votos
Proposta 2 – Credenciamento realizado pela Secretaria do Encontro, com as Locais presentes para 
esclarecimento de dúvidas – 8 votos
3 abstenções: BH, Ituiutaba e Goiânia (estas duas últimas ausentes).
Encaminhamentos:
Credenciamento será realizado pela Secretaria do Encontro, com as Seções Locais estando 
presentes para esclarecimento de dúvidas;
Dia 21 de julho encerram-se as associações pelas Locais, com entrega dos talonários e listagem 
prévia para a Tesouraria e devolução dos talonários para as Locais no dia 28 de julho;
Divulgação ampla para as Seções Locais, associados e na página do ENG, da dinâmica do 
Credenciamento. 

f) Certificados: conforme deliberação da 110ª RGC, os certificados serão digitais.
Encaminhamentos:
Serão emitidos certificados para: 1. Participação geral; 2. Apresentação de trabalho em EDPs 
condicionado a 75% de freqüência; 2. Proponentes de ESC, Oficinas e Minicursos; 3. Proponentes 
de Trabalho de campo; 4. Expositores e Provocadores de Mesas Redondas/Diálogos; 5. Proponentes 
de atividades culturais; 6. Comissão Organizadora; 7. Comissão Cientifica; 8. Monitoria;
Prazo para envio dos certificados será definido pela comissão organizadora junto com a TIGEO.

g) Trabalhos de campo: nenhum TC proposto até o momento.
Debateu-se a cobrança de taxa para os TCs, sendo consenso a cobrança, mas com divergências em 
relação ao valor.
Proposta 1 – Mesma taxa independente do campo – 6 votos;
Proposta 2 – Taxa diferenciada dependendo do campo – 5 votos;
Abstenção: Viçosa
Encaminhamentos:
Prazo para envio de proposta de trabalho de campo prorrogada para 31 de maio; 
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Haverá cobrança de uma taxa única para todos os TCs, com inscrição e pagamento prévios; caso o 
campo não complete o número mínimo de participantes ele será cancelado; a viabilidade dos TCs 
será definida pela Comissão com consulta à tesouraria; a Comissão de Trabalhos de Campo 
elaborará regulamento para ser aprovado na próxima RGC.
Data 29 de abril de 2012
De início debateu-se a situação do representante da AGB Londrina que está em processo de 
reorganização, uma vez que o mesmo não foi indicado por assembléia da Seção Local e sim pela 
Diretoria.  
Proposta 1 – Participação com direito a voto – 6 votos;
Proposta 2 – Participação sem direito a voto – 3 votos ;
3 abstenções.
Foi aceito o credenciamento pleno do delegado da AGB Londrina.

h) Monitoria
BH propôs uma monitoria envolvida com o ENG, através de um percurso formativo pelas 
atividades (políticas, operacionais), com distribuição de 20 horas/semana. Neste sentido, 
necessitaríamos quantitativo de 200. Levantamento prévio por Seções indicou um total de 140.
Proposta de Vitória - cada Seção Local que indicar monitores deve eleger um coordenador de 
monitoria; 
Houve duas polêmicas, uma com relação ao número de monitores por EDPs e outra acerca da 
alimentação dos monitores. 
Quanto ao número de monitores por EDP, a Proposta 1 – um monitor por EDP – venceu com 11 
votos, enquanto a Proposta 2 – um monitor para cada duas salas de EDP – teve 1 voto, além de 2 
abstenções.
Quanto ao pagamento da alimentação dos monitores pela AGB, a Proposta 1 – alimentação por 
turno – teve 3 votos e a Proposta 2 – alimentação integral para os monitores – teve 6 votos, com 3 
abstenções.
Encaminhamentos:
Quantitativo: entre 200 e 250 monitores, sendo 1 para cada EDP;
Atribuição: garantir a operacionalidade da atividade, e participar dela;
Princípio: a monitoria deve estar envolvida com o ENG, através de um percurso formativo pelas 
atividades (políticas e operacionais);
20 horas/semana de monitoria com recebimento de certificado para os que cumprirem a carga 
horária;
Formação prévia dos monitores pelas seções locais;
Indicação pela Seção Local de um coordenador por grupo de monitoria;
Para ser monitor tem que ser sócio da AGB e estar inscrito no Encontro.
Garantia de alimentação durante todo o encontro, preferencialmente no bandejão.

i) Livros: debateu-se as condições de exposição para as Locais da AGB, movimentos sociais, 
editoras universitárias, livreiros e editoras comerciais, assim como a situação dos livreiros 
inadimplentes no Fala.
Encaminhamentos:
Os livreiros que ficaram inadimplentes no Fala Professor de Juiz de Fora não terão autorização para 
participar do ENG;
Editoras comerciais, livreiros (livros e materiais didáticos) pagarão taxa de aluguel do espaço físico 
com valor mínimo de R$ 2.000,00;
Movimentos sociais, Seções Locais da AGB e editoras universitárias, desde que garantam 50% 
desconto nos livros terão isenção da taxa.
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A comissão organizadora consultará as Locais para ver se montarão banca individual ou 
participarão de uma banca coletiva da AGB.

j) Lançamentos de livros: 
Encaminhamento: restrito aos autores que têm envolvimento com a AGB; indicações feitas pelas 
Locais.

k) Atenção à saúde:
Encaminhamento: contrato com uma cooperativa de médicos para oferta de serviço de 
enfermagem e urgência (serviços paramédicos e ambulância) de 18h de domingo a 18h de sábado 
para atendimento ao campus da UFMG por R$ 14.800,00 (mais ou menos 3,00 por encontrista); 
contato com a rede local, para atendimento ao espaço do alojamento; negociação com a prestadora 
para ver a possibilidade de estender o serviço de emergência para a área do alojamento.

l) Acolhimento da infância: foi apresentada a demanda de um espaço físico com estrutura, para 
que os pais e mães se organizassem para cuidar das crianças. 
Encaminhamento: haverá uma sala no IGC destinada a esse fim.  

m) Alojamento: gratuito para quem se inscrever no encontro
Houve divergência em relação à cobrança para os não inscritos. Proposta 1 – cobrar taxa dos não 
inscritos – teve 4 votos e Proposta 2 – não cobrar taxa dos não inscritos – não teve votos.
Encaminhamentos:
3 mil vagas, com possibilidade de ampliação pra mais 500 vagas;
Destinadas preferencialmente aos inscritos, sobrando vaga, abrirá para não inscritos;
Forma de inscrição - prioridade Seção Local 01/06 a 20/06, delegações 21/06 a 05/07, individual 
06/7 a 18/07, e não inscritos no evento.
Para os que não estão inscritos no encontro será cobrada uma taxa a ser definida na próxima RGC;
Colocar na página do ENG as orientações sobre inscrição para o alojamento;
Alojamento estará disponível no período de 21 a 29 de julho de 2012;
Sugestões para a comissão de alojamento definir a melhor forma de controle do alojamento:

• Ter um termo de compromisso individual, no uso do espaço.
• Termo por delegação no uso do espaço
• Indicação nas salas com o nome das delegações/seções locais e dos individuais.
• Proibição do uso de barracas nas salas de aula.

n) ESCs, Oficinas e Minicursos
Os proponentes deverão estar inscritos no encontro e só serão financiado material para as que os 
proponentes forem associados.
Total de 37 Oficinas inscritas, com materiais orçados em R$ 2.171,85. 
O que fazer com oficinas que possuem financiamento externo? Uma das oficinas irá utilizar uma 
cartilha produzida com apoio de uma empresa. 
Total de 11 minicursos inscritos. Sendo um ainda sem confirmação.
Um dos minicursos solicitou uma sala com 21 computadores com acesso a internet. 
Total de 26 ESCs.
Seções João Pessoa e Vitória apresentaram pedidos de associados para prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas de Oficinas e Minicursos.
Argumentou-se que definição de que as propostas de comunicações coordenadas (que fazem parte 
dos ESCs) deveriam ser avaliadas pela comissão cientifica, ficou sem sentido, já que as outras 
atividades não o são. 
Encaminhamentos: 
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BH irá verificar a possibilidade de utilizar laboratório de informática para o minicurso que solicitou 
21 computadores com acesso à internet. 
Contato com proponente que usará cartilha produzida por empresa para solicitar que seja enviado 
até o dia 10 de maio, para confirmar a informação de que não haverá logo, ou outra referencia.
Material que sobrar será devolvido para a Comissão Organizadora.
A compra do material será feita pela Comissão Organizadora.
Deliberou-se manter o cronograma e não reabrir inscrição para ESCs, Oficinas e Minicursos.
Foi aprovado que as Comunicações Coordenadas serão avaliadas apenas pela Comissão de ESCs.

o) Homenagens: diante dos recentes falecimentos de geógrafos, foram apresentadas várias 
propostas de homenagens. 
Encaminhamentos:
Homenagear os falecidos nos últimos dois anos; que contribuíram para a Geografia e/ou que 
contribuíram na construção da AGB;
Seção Londrina organizará os materiais das homenagens na forma apresentada pelas seções locais 
Viçosa e Niterói (fazendo uma menção na mesa de abertura, com vídeos, imagens, e exposição de 
fotos e outros materiais durante o encontro) e enviará para a Comissão Organizadora;
As Seções Locais que tiverem propostas de pessoas a serem homenageadas enviarão para a Seção 
Londrina.
Londrina fará uma chamada no interseções.

3. Publicações
Seções deram informes acerca da destinação da Terra Livre 35. Aracaju fez doação e vendeu com 
preços de R$ 8,00 para sócios e R$ 12,00 para não sócios; JF fez doação ao DA e vendeu; Ituiutaba 
destinou para a biblioteca; Niterói tem vendido nas atividades; PoA vende nas atividades, e na 
seção; Viçosa vende; Três Lagoas não recebeu a revista; Goiânia vende a R$ 10,00 para sócios e R$ 
20,00 para não sócios; Recife deixou 1 na seção, 1 no NAPA, e o restante está sendo vendido; JP 
divulgou a venda na universidade, com R$ 10,00 para sócios e R$ 15,00 para não sócios, mas quem 
pegou as revistas ainda não entregou para a Seção; Vitória não tem informação; Londrina não 
recebeu a revista; BH tem doado para bibliotecas de parceiros da Seção e vende para sócio por R$ 
5,00 e para não sócio por R$ 15,00.
Foi avaliado pelas seções, que a política de distribuição gratuita da Terra Livre para as Locais foi 
muito positiva. 
Claudinei informou que o nº 36 incorporou uma quantidade grande de artigos avaliando e 
apresentado os impactos da inserção do Brasil no desenvolvimento capitalista, através dos grandes 
projetos. As imagens não ficaram com boa qualidade, pois foram enviadas com baixa resolução, 
assim como as imagens coloridas, que na impressão da Terra Livre não é realizada.
Cada Local poderá levar 20 exemplares da TL 36. As seções que não receberam a TL 35 poderão 
levar 5 exemplares da mesma. A TL 37 está com os artigos em processo de editoração e a TL 38 
deve ser iniciada em julho. Elas serão lançadas no ENG. Os GTs Nacionais e Locais podem enviar 
artigos até o processo de editoração para impressão.

6. Relação AGB/Estado
JF definiu que CNPJ não é prioridade na atual gestão, quanto ao registro do estatuto estão 
aguardando resposta da contadora; Ituiutaba não tem estatuto registrado, nem CNPJ; PoA ainda não 
realizou a assinatura digital; São João Del Rei está adequando o estatuto e optou por não ter CNPJ; 
Viçosa não possui CNPJ; Niterói está com o CNPJ regularizado; Três Lagoas não tem CNPJ e nem 
estatuto; Goiânia está com estatuto e CNPJ regularizados; Recife está buscando a regularização; 
Vitória está com o estatuto está pronto, falta o registro e CNPJ está ok; BH está regularizando o 
CNPJ, mas o estatuto registrado é da antiga Seção Regional e estão levantando as informações para 
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a próxima gestão dar encaminhamento; Londrina está registrando o estatuto e quanto ao CNPJ estão 
pesquisando a situação; Aracaju está com CNPJ pendente, pois como perderam a sede, não estão 
conseguindo um endereço para registro. Estatuto não regularizado.
Encaminhamento:
A contadora ficará disponível para a orientação da situação dos CNPJ das Locais e há dois 
advogados fornecendo assessoria sobre a adequação/registro do Estatuto.

7. Relações Locais-Nacional
DEN relatou os processos de fundação ou refundação de seções em Londrina, Maringá, São João 
Del-Rei e Crato. Maringá é fundação; enviou o requerimento para DEN e continuarão o processo 
após o ENG, por enquanto estão se associando em Londrina. Crato é refundação, estão com 
dificuldade por conta de ausência de informações das gestões anteriores em relação ao CNPJ e 
estatuto; houve a cogitação de se criar uma nova seção com o nome Cariri, mas a contadora 
orientou em sentido contrário, por conta de deixar pendências de gestões anteriores. Belém está no 
processo de refundação e continuarão com o processo após o ENG.
Relato sobre o processo de regularização de Seções Locais com vistas ao ENG: as seções locais que 
estão regularizadas/credenciadas a realizar associação com vistas ao ENG, são as que estão 
divulgadas na página do ENG num total de 34 seções, mais a seção Três Lagoas que se credenciou 
na 111ª RGC. Portanto as seções que não participaram do processo de regularização estão inativas e 
não poderão realizar associações. 
Discussão sobre o mapa da territorialidade das Seções Locais: foi elaborado uma proposta do mapa 
por Cristiano Rocha, a partir da regionalização do IBGE (Mesoregiões) para o ENG 2012. O 
objetivo do mapa é orientar as pessoas e as seções locais onde podem se associar. O mapa suscitou 
enorme polêmica.
Relato e discussão sobre o acompanhamento da DEN em relação a iniciativas das AGBs Rio de 
Janeiro e Niterói referentes à ação judicial contra obras no Porto do Açu: por conta das atuações do 
GTAgrária a AGB recebeu convite para participar da ação civil pública, porém o contato com o 
advogado responsável não foi efetivado por vários desencontros do advogado, o que gerou 
desconfiança da idoneidade e com consulta aos parceiros o GT decidiu não participar da ação, até 
porque o advogado cobrou R$ 25 mil reais só para entrar com uma ação que está largamente 
embasada no Relatório do GT. 
Encaminhamentos:
Todas as Locais que foram fundadas ou refundadas entrarão na pauta da assembléia geral para 
aprovação na plenária final do ENG.
Construção do mapa com identificação da localização das seções locais credenciadas;
Discutir as práticas associativas e os valores de anuidade na próxima RGC;
GT AGB em movimento pro ENG, previamente construído pelas Locais, para debater a AGB, 
incluindo o debate de sua territorialidade;
Resgatar os registros históricos representativos da territorialidade das Locais;

8. Assuntos profissionais
Comissão de Assuntos Profissonais da DEN informou que apresentará um conjunto de informações 
sistematizadas sobre relações com CONFEA/CREA e recursos a editais de concursos que não 
envolvem geógrafos na próxima RGC.
Seção Porto Alegre está elaborando uma cartilha sobre as atribuições dos geógrafos, a partir do 
levantamento e debate que o GT de assuntos profissionais tem realizado. 
Encaminhamento:
Será realizada reunião do GT de assuntos profissionais no ENG.

Data 30 de abril de 2012.

Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB – Diretoria Executiva Nacional – CNPJ: 50.245.075/0001-00
Av. Lineu Prestes, 338, Geografia/História – Cidade Universitária/USP, São Paulo – SP, CEP: 05508-900 - Telefone: (11) 3091-3758 

Correspondência: Caixa Postal 72028, São Paulo – SP CEP: 05508-970



Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB
Diretoria Executiva Nacional

Gestão 2010/2012

9. Grupos de Trabalho
Niterói – a mesa “Percursos formativos: experiências de interação entre teoria e prática” teve que 
ser adiada em cima da hora, porque os palestrantes avisaram que após um encontro no Chile 
ficaram sem a agenda disponível; Viçosa – aproximação com o GT Agrária Rio e Niterói; Três 
Lagoas – vão realizar o segundo simpósio sobre eucaliptocultura; Recife – GT Urbana está focado 
no tema da mobilidade urbana (via mangue e reforma da zona portuária); realizaram seminários de 
mobilidade urbana, com participação da academia e dos movimento sociais e atualmente a ação está 
concentrada na discussão da reforma da zona portuária; GT Agrária está articulado com a CPT nos 
debates sobre trabalho escravo e energia nuclear na área do são Francisco; Vitória – o GT de Ensino 
está se articulando com a Secretaria de Educação; o GT de Meio Ambiente está articulando o 
estágio supervisionado do bacharelado; GT de Urbana sem informações; Juiz de Fora – GT 
temporário com o DA sobre o movimento estudantil; PoA – ocupação 20 de novembro está 
sofrendo processo de remoção por conta da Copa; GTs Campo-cidade e de Educação têm 
trabalhado em conjunto com os professores no debate sobre as remoções. GT de Assuntos 
Profissionais foi reativado.
Debate sobre local e data do Fórum de GTs: a proposta do fórum é que tenha momentos em que os 
diversos GT fariam reunião e depois momentos em conjunto de todos os GTs. Realizar em 3 dias, 
com apoio financeiro para deslocamento dos GTs das locais.
Após intensos debates, foram apresentadas as seguintes propostas:
Proposta 1 – realizar o fórum – 8 votos; Proposta 2 – não realizar o fórum – nenhum voto; 
Abstenções – 2;
Proposta 1 – definir data e local nesta RGC – 8 votos; Proposta 2 – definir data e local na 
Assembléia Geral do ENG – 1 voto; Abstenções – 1; 
Proposta 1 – data 02, 03 e 4 de novembro – 2 votos; Proposta 2 – data 15 a 18 de novembro – 5 
votos; Abstenções – 3.
GT AGB/ANPEGE/CONEEG no XVII ENG: PoA propôs que a pauta seja construída 
conjuntamente com ANPEGE e CONEEG.
Encaminhamentos:
O FORUM DE GTs será realizado entre 15 e 18 de novembro de 2012;
Indicativo que o local seja, onde estiverem acontecendo conflitos;
As locais devem discutir e apresentar na próxima RGC, proposta de pauta para o fórum;
Local será definido na 112ª RGC, sendo um dos primeiros pontos de pauta, para dar tempo de 
divulgação no ENG.
DEN construirá a pauta conjuntamente a pauta com com ANPEGE e CONEEG. 

10.  Relação da AGB com outras entidades e com os encontros setoriais
Após informes e debates, deliberou-se que a AGB está aberta permanente ao diálogo com outros 
encontros e entidades, mas demarcando suas diferenças e princípios. 
Em relação ao SIMPURB houve polêmica que resultou em votação: Proposta 1 – dando 
continuidade ao dialogo após a plenária do 12º Simpurb a AGB comunicaria a decisão da RGC à 
Comissão do 13º Simpurb – 2 votos; Proposta 2 - a AGB aguardará a comissão do 13º Simpurb 
entrar em contato para informar a decisão da 111ª RGC – 5 votos; abstenções – 4 votos.
Quanto à SBPC foi feita crítica ao fato da mesma não consultar as entidades associadas antes de se 
manifestar. Em especial foi criticada a nota da SBPC junto com a CNI e outras entidades do 
empresariado em defesa de verbas para a ciência e tecnologia. 
Encaminhamentos:
Relação com as entidades nacionais da área da Geografia: convidar a ANPEGE e a CONEEG para a 
cerimônia de abertura do ENG.
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AGB não assumir a organização de encontros de área (Simpurb, Singa, Enga, Geografia Física 
Aplicada, etc), mas manter o dialogo quando for chamada.
Diferenciar na página da AGB quais são os documentos que a AGB apoia e quais são as 
manifestações da AGB.
Envio do oficio para a SBPC;
Nota para a SBPC e outras entidades cientificas demarcando nossa diferença frente ao 
posicionamento da SBPC e outra nota para a comunidade geográfica esclarecendo a posição da 
AGB.

11. Outros assuntos:
Moções:
Carta de agradecimento à diretoria do Sindieletro-MG pela cessão do espaço para a RGC – 
Aprovada
Adesão da AGB ao manifesto contra assassinatos no campo – Aprovada
Solicitação ressarcimento João Pessoa – na RGC Extraordinária a DEN assumiu o compromisso do 
ressarcimento de passagem dos delegados, mas a delegada de João Pessoa ausentou-se e foi 
encaminhado que a DEN conversaria sobre o fato com a Local, para só depois realizar o 
ressarcimento. Foi realizada a conversa e a delegada justificou sua ausência. A tesouraria resolverá 
a parte operacional.
Ressarcimento da DEN a AGB-PoA em relação ao pagamento de passagens para o representante do 
movimento quilombola para participação no ato da Frente em Defesa dos Territórios Quilombolas 
em Brasília – Aprovada
Solicitação de isenção de inscrição no ENG para uma pessoa que é mestranda e participa da 
Articulação de Agroecologia do RJ e que apresentará um ESC.  Ficou definido que a Ouvidoria 
consultará se é o movimento que solicita ou a participante. Sendo o movimento conceder a isenção 
e solicitar a indicação da representação, o que valerá para todos os casos semelhantes. 
112ª RGC – Data 19 a 28 de julho de 2012 - Local: Belo Horizonte, no IGC - Campus Pampulha – 
UFMG. 
Locais que compõem a Comissão Organizadora do XVII ENG devem estar em BH a partir do dia 
16 de julho.
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