Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2010/2012
112ª REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA – RGC
Belo Horizonte, MG – 19 a 27 de Julho de 2012.

Seções locais presentes com delegado credenciado:
Aracaju, Belo Horizonte, Belém, Cáceres, Campina Grande, Catalão, Cuiabá, Curitiba, Dourados,
Francisco Beltão, João Pessoa, Juiz de Fora, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Niterói, Porto
Alegre, Recife, São João del Rey, São Paulo, Três Lagoas e Viçosa.

Seções locais presentes com observador:
Pró-AGB Alfenas , Pró-AGB Maringá

1. Abertura
Deliberou-se por esgotarem-se as pautas não referentes ao XVII ENG antes do início do Encontro,
visto que este ponto é permanente nesta RGC e que o ponto 5. XVII ENG teria prioridade sobre os
demais.
Foram aprovadas as atas da: 111° RGC (Belo Horizonte); RGC extraordinária de Política
Financeira (São Gonçalo); e Plenária Final do 7º Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala
Professor.

Informes das Seções Locais:
JF – Sem informes.
SP – Publicaram coletânea de artigos a partir dos trabalhos de campo do XV ENG no BPG 91, com
lançamento a ser realizado no XVII ENG..
Viçosa – realizaram 5 pré-ENGs. O GT de meio ambiente participou de audiência no Ministério
Público, com confecção de relatório sobre o impacto das obras de um mineroduto que corta o
município. Divulgaram também Boletim Informativo da Local.
Porto Alegre – Relataram a eleição da nova diretoria para o biênio 2012-2014, ocorrida no XXXI
EEG, em Rio Grande. Lançamento dos BGGs 38 e 39, sendo que este último durante o XVII ENG,
bem como relataram elevação para Qualis B1 do Boletim perante a CAPES. Participação no
Congresso Eliseé Reclus. Atuação na Cúpula dos Povos, junto com a Frente Quilombola e no
Fórum Nacional de Reforma Urbana. Organização do 5º Colóquio de Estudos Urbanos e do II
Colóquio de Territórios Autônomos, em outubro, e ELAOPA, em janeiro de 2013.
Aracaju – Planejamento financeiro para viabilizar sede alugada.
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São João del Rey – Participação na Campanha Permanente pela Vida e Luta Contra o Agrotóxico.
Realização de pré-ENG. Comunicaram a realização, em outubro em SJR, do II Encontro Regional
de Geografia e solicitaram auxílio das seções locais próximas.
Dourados – Relataram nova eleição e mobilização dos geógrafos para regularização da Seção na
Receita Federal, com a aprovação de um novo estatuto. Participação em reunião no CREA sobre o
currículo mínimo universitário.
João Pessoa – Sem informes.
Niterói – Realização do “AGB em debate”, em São Gonçalo e Friburgo.
Belo Horizonte – Participação no Fórum Permanente em Solidariedade das Ocupações e em grupo
de diálogo no Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia – ENEP – a partir de seu GT de
educação.
Alfenas – Relatam movimento pró-AGB e elaboração de estatuto. Ainda não há movimentação
financeira, visto que seus associados estão vinculados às Locais de Belo Horizonte e Bauru. Vêm
estabelecendo os GTs Campo-Cidade e Educação. Participação no movimento grevista local.

5. XVII ENG
Alojamentos – Foram relatadas mudanças desde a última RGC. Os espaços planejados não se
concretizaram devido à negativa da Secretaria Estadual de Educação. Devido a essas alterações dois
outros alojamentos foram confirmados: o CEFET-MG e um galpão próximo ao aeroporto.
Reaproveitando a estrutura para o Ndesign, encontro na semana anterior ao ENG no CEFET, foram
ampliados os contratos estabelecidos, reduzindo assim alguns custos. Com capacidade de 700 vagas
cobertas e 1000 vagas externas, possui 2 vestiários com 10 chuveiros cada. Outros 20 chuveiros
foram instalados. Não há custo de locação. O segundo alojamento foi locado ao custo de R$ 10mil e
possui área de 2000 m2. Salientou-se que as delegações e encontristas deveriam primeiramente
credenciar-se para posterior redirecionamento aos alojamentos.
Pensando na definição de valores para os encontristas não inscritos no evento e que solicitaram
alojamentos e conforme deliberação da 111a RGC, iniciou-se um debate a partir da ponderação da
Seção Local Belo Horizonte sobre o valor total dos alojamentos. Sugeriu-se pensar o valor total
dividido pelo total de alojados (R$100 mil, para o custeio, 3 mil, alojados). Encaminharam-se as
seguintes propostas:
Proposta 1, de São João del Rey - Associados R$ 30, Não associados estudantes – R$ 100 e Não
associados profissionais – R$ 200;
Proposta 2, de Aracaju – Associados R$ 30 e Não associados R$ 60;
Proposta 3, de São Paulo - Taxa única R$ 30;
Proposta 4, de Niterói – Associados R$ 30 e Não associados R$ 150.
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No momento da votação, em função de pendências de algumas Seções Locais no credenciamento,
foi aprovado por consenso, entre aquelas já regularmente credenciadas, que todas as seções
presentes, mesmo que com alguma pendência, estariam aptas a votar. Foi definido o dia 21 de julho
de 2012, às 9h, como o prazo para regularização de qualquer inconformidade no credenciamento do
delegado.

Como resultado da votação sobre a taxa de alojamento tivemos:
Proposta 1 – 2 votos (SJR, BH); Proposta 2 – 2 votos (JF, Aracaju); Proposta 3 – 2 votos (SP e PA);
Proposta 4 – 1 voto (Niterói); 1 abstenção (Viçosa) e 2 Seções ausentes na votação (JP e Dourados).

Então foi proposta uma nova votação, excluindo-se a proposta 4, menos votada. Assim, como novo
resultado obteve-se:
Proposta 1 – 5 votos (SJR, BH, Viçosa, Dourados, Niterói); Proposta 2 – 2 votos (JF, Aracaju);
Proposta 3 – 2 votos (SP, PA); nenhuma abstenção e ausência da Seção Local João Pessoa.

Portanto, deliberou-se que caso existam vagas ociosas, ou seja, não ocupadas pelos encontristas
inscritos no XVII ENG, como taxa aos encontristas não inscritos no evento mas com solicitações de
alojamentos, ficam estabelecidos os seguintes valores: associados R$ 30; não associados estudantes
e professores do Ensino Básico R$ 100; e não associados profissionais R$ 200.

Alimentação – Deliberou-se, em cumprimento ao estabelecido em RGC anterior, os valores das
refeições no Refeitório Universitário. Individualmente, o almoço apresenta valor final de R$4 e o
jantar R$ 4,30. Fica estabelecido que a AGB subsidiará R$ 0,30 por jantar, bem como definiu-se
que as vendas no primeiro dia do encontro não se darão da forma individual, mas sim em um pacote
de refeições contendo 5 almoços e 5 jantares, com um custo de R$ 40.

Monitoria – A Seção Local Belo Horizonte solicitou ou isenção na inscrição de monitores
associados a esta Local, ou o retorno do valor inicial de R$ 65. Tal pedido justifica-se pela não
efetuação de inscrição de alguns monitores da Local envolvidos no processo de construção do XVII
ENG, pois em evento anterior, o Simpurb, os monitores estavam isentos do pagamento da taxa de
inscrição. Excluiu-se a possibilidade de isentar os monitores, visto que já há deliberação anterior de
RGC sobre o assunto. Decidiu-se, por consenso entre os delegados, que os candidatos a monitores
associados à Seção Local Belo Horizonte, e que, devido à ruído na informação, não se inscreveram
em momento adequado, podem se inscrever pelo valor inicial de R$ 65,00.

Após intervalo e longo debate sobre o ponto Alojamentos, decidiu-se reabrir a discussão sobre a
deliberação da taxa a ser paga por alojados não inscritos no evento. Deliberou-se que, as vagas
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ociosas nos alojamentos, ou seja, aquelas não ocupadas pelos encontristas inscritos no evento,
poderão ser solicitadas e utilizadas mediante uma taxa, de valor único, de R$ 30,00.

Prestação de contas e política financeira
Foram apresentadas e aprovadas as prestações de contas dos seguintes trimestres: SetembroDezembro/ 2011, Janeiro-Março/ 2012 e Março-Junho/ 2012.

3. Publicações
A Seção João Pessoa, a partir da solicitação de recomposição do acervo da revista Terra Livre, doa
para a biblioteca 3 exemplares. Informe do lançamento da Terra Livre 37 no XVII ENG e
distribuição no final da RGC aos delegados das Seções Locais. A Terra Livre 38, por atrasos na
gráfica, deverá ser distribuída na 113a RGC. Com o fim dessa gestão, serão disponibilizados os
últimos 4 números na página da AGB. Banca de venda e divulgação de livros e periódicos lançados
e/ou apoiados pelas Seções Locais da AGB no XVII ENG, junto com a Terra Livre.

4. Comunicação
Proposta de Jornal on line durante o XVII ENG na página do evento. Cada encontrista poderá
enviar textos, devendo procurar o Coletivo de Comunicação da AGB/DEN. Uma versão impressa
deste jornal também está sendo pensada e deverá circular no final de cada dia do evento. Há ainda a
possibilidade de transmissão on line de algumas atividades do XVII ENG bem como algumas mesas
redondas serão gravadas para posterior divulgação. Há ainda planejada uma oficina com a TI-Geo
para apresentar as ferramentas do sistema para que os agebeanos possam dele melhor se apropriar.

5. XVII ENG
A Seção Belo Horizonte informou que há interesse de um grupo externo à AGB, sem relação com a
entidade, em disponibilizar café da manhã no alojamento do CEFET. Serão oferecidas refeições ao
custo individual de R$ 3. A Seção Belo Horizonte, enquanto Seção sede do evento, recebeu uma
solicitação de um representante da Editora Escala. A proposta deste era distribuir as revistas
pertinentes à geografia durante o encontro objetivando tanto incentivar a leitura dessas revistas
como fazer assinaturas. Em contrapartida ofereceriam meia página para publicação e divulgação da
AGB em revista especializada. Foi deliberado que, inclusive para este pedido específico, mantém-se
a política definida na 111a RGC para os livreiros e editores.
Diante do relato da Seção Belo Horizonte sobre o andamento dos alojamentos, deliberou-se a
construção de um texto informativo sobre as condições do alojamento e de seu uso para distribuição
no credenciamento para o alojamento juntamente com um termo de responsabilidade. O regimento
do ENG deverá ser elaborado, apresentado nesta RGC e referendado no diálogo de abertura do
XVII ENG..
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6.

Relação AGB-Estado

Algumas Seções Locais pontuaram suas dificuldades em relação à regularização de seus CNPJs
frente à Receita Federal e do registro de seus estatutos no cartório. Foi reforçada a informação de
que há uma assessoria jurídica para análise dos estatutos e que há auxílio contábil. As solicitações
deverão ser encaminhadas para nacional@agb.org.br

7.

Relação Locais- Nacional

Após debate sobre o mapa de territorialidade produzido e apresentado em RGC anterior, foi
deliberado que Pedro Damião (AGB – SP) iniciará pesquisa sobre os associados e sobre as Seções
Locais a fim de complementar informações e produzir mapa adequado às necessidades da AGB
juntamente com a Seção Local Marechal Cândido Rondon. Este deverá conter não somente as
seções regularizadas, mas também as pró-AGBs e deverá servir como diagnóstico para os
desequilíbrios apresentados nas associações.

8.

Grupos de Trabalho

A Seção Local Aracaju se candidatou a sediar o I Fórum de GTs, que deverá ocorrer entre 15 e 18
de novembro de 2012. A Seção São Paulo apresentou indicativo para sediar este fórum, porém
ponderaram que haverá nova eleição de diretoria, não podendo, nesse momento, afirmar tanto a
disponibilidade de uma futura gestão de sediar o evento como a infraestrutura para este encontro.
Diante disso, foi aprovada a Seção Local Aracaju como sede desse Fórum. Serão custeadas as
passagens de um membro de cada GT ativo em cada Seção Local e um membro da Seção Local que
não tem GT ativo. Estas solicitações deverão ser realizadas através dos critérios definidos na RGC
de política financeira. O prazo para o envio dessas solicitações de custeio é 15 de setembro de 2012.
O coletivo de GTs deverá apresentar até o final desta RGC um levantamento dos GTs Ativos de
cada Seção Local. A pauta deste Fórum deverá ter seu início de construção no final de cada GT no
ENG..

9.

Relação da AGB com outras entidades e com os encontros setoriais

Frente à solicitação do SIMPURB, deliberou-se que o GT de Urbana nacional dialogará com a
organização sobre a intervenção da AGB neste evento.
Deverá ser encaminhada à SBPC uma solicitação formal de justificativa para a recusa da proposta
enviada pela AGB para a 64ªReunião Anual da SBPC.

10. Eleição da DEN biênio 2012/2014
Foi solicitado às Locais indicações para composição da Comissão Eleitoral visando o processo de
eleição da Diretoria Executiva Nacional da AGB no biênio 2012/2014. Foram indicados os
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seguintes associados: Andrea Ketzer Osório (AGB-Porto Alegre), Roberto de Mello (AGB-Viçosa),
Felipe de Morais Nogueira (AGB – São Paulo). Os nomes foram encaminhados para serem
referendados na Plenária Política, do XVII ENG..

11. Outros assuntos

A Seção São Paulo solicitou reabertura de discussão sobre a decisão de não associação durante o
XVII ENG.. Tal pedido não foi aceito, mantendo-se portanto, a decisão tomada na 111a RGC.

5. XVII ENG
Alojamento: os alojados deverão ter identificação para acessar os alojamentos, tal identificação
será feita através de uma pulseira colorida, sendo uma cor para cada alojamento. Será distribuída
após o credenciamento no evento para o alojamento. Cada encontrista, ao reafirmar sua escolha pelo
alojamento, terá seu crachá carimbado. A lista de espera para o alojamento será organizada durante
o dia 22 de junho de 2012, até 17h, quando serão redistribuídas as vagas ociosas para aqueles não
inscritos conforme deliberação anterior desta RGC.
Monitoria: Os monitores dos trabalhos de campo receberão uma ajuda de custo de R$ 15,00 para
subsidiar sua alimentação, visto que estes não estarão no campus da UFMG e não poderão
alimentar-se no refeitório desta universidade.
Credenciamento: o credenciamento deverá ocorrer no domingo, das 9h às 17h. Foi deliberado que
o encontrista que pagou como associado, mas não o é em 2012, deverá pagar a diferença entre o
valor já pago e aquele que o não associado pagou no momento da inscrição. Foi relatado que 6
Seções Locais das 39 com prestações de contas atualizadas frente à DEN não enviaram as listagens
completas de seus associados. Os encontristas inscritos que não tiveram seus dados enviados não
serão impedidos de freqüentar nenhuma atividade do evento. Para solucionar seu problema deverá
levar no momento do credenciamento sua cópia de talonário.
Alojamento: a Comissão de alojamento relatou que o galpão próximo ao aeroporto possui somente
as vagas reservadas pelas Seções Locais, mas ainda há vagas no CEFET-MG. Foi deliberado que
aqueles encontristas que se inscreveram como associados à AGB, mas que não o são no exercício
2012, e que não quiserem complementar com a diferença, estarão isentos do pagamento de R$
30,00 para os alojamentos.
Credenciamento: A partir de uma solicitação de um associado da AGB-Belém, foi reaberto o
debate sobre a decisão de não permitir associações durante o encontro. Foram colocadas em votação
as seguintes propostas:
1 – Rever a decisão sobre não haver novas associações durante o ENG;
2 – Manter a deliberação de RGC sobre não associar durante o ENG..
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Por 14 votos foi deliberado que mantém-se a decisão da 111ª RGC e novas associações não poderão
ser realizadas durante o evento. A partir dessa deliberação foram apresentadas as seguintes
propostas:
1 – Manter a decisão da RGC sobre o pagamento da diferença do valor entre o momento em que o
encontrista pagou a inscrição como associado e o valor da inscrição como não associado;
2 – Criar alternativa para estes encontristas com inscrições irregulares.
Com 3 votos para a proposta 1 e 11 para a proposta 2, deliberou-se pela criação de uma nova
estratégia para estes encontristas. Pensando nisso, 2 propostas foram encaminhadas para votação:
1 – As Seções Locais que apresentam associados nesta situação de irregularidade deverão arcar com
a diferença da inscrição desses associados;
2 – Abertura de um novo momento de inscrição com valores diferenciados.
Foram registrados 5 votos para a proposta 1 e 9 votos para a proposta 2. Deliberou-se, portanto, que
aquele encontrista inscrito como associado à AGB, mas não o é no exercício 2012, deverá pagar, no
caso de estudantes e professores do ensino básico, a diferença de R$ 50,00 e no caso dos demais a
diferença de R$ 100,00. Tal deliberação é retroativa, assim, aqueles encontristas que durante o
credenciamento do evento pagaram outros valores ou aqueles encontristas que não quiseram pagar a
diferença no credenciamento poderão acertar esta diferença. A devolução do dinheiro será realizada
no prédio do IGC, na UFMG, somente no dia 24 de julho, a partir das 9h até as 17h.
Avaliação do ENG: foram relatados alguns problemas com os EDPs, como a falta de um
coordenador de prédio da Seção Local Belo Horizonte, para facilitar o diálogo com os servidores
das unidades da UFMG que comportam os EDPs; falta de monitores em algumas salas; confusão
quanto às salas a serem utilizadas em alguns eixos; e algumas salas da engenharia que não puderam
ser utilizadas.
Credenciamento: até a abertura da sessão da RGC foram realizadas aproximadamente 100 acertos
de inscrição.
Avaliação do ENG: foi relatada a péssima qualidade do audio da mesa de abertura do XVII ENG, o
que prejudicou entendimento do regimento e do que foi exposto no diálogo; avaliou-se como
positivo o momento de homenagem prestado aos geógrafos e as menções às lutas sociais realizados
na abertura.
Processo Eleitoral: foi apresentada a dinâmica prevista para a plenária política, seus objetivos e
metodologia, incluindo um momento de esclarecimento sobre o processo sucessório da DEN/AGB,
o referendo da Comissão Eleitoral e da Convocatória da Eleição. Foi relembrado que neste processo
somente os associados à AGB poderão votar e todas as Seções devem entregar listagens atualizadas
com as listagens dos associados.
Avaliação do ENG: os EDPs contaram com uma boa estrutura física, porém avaliou-se que ainda
há incompreensões sobre o seu funcionamento.
Alojamentos: foram relatadas 2 brigas nos alojamentos durante a madrugada.
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Livreiros: o espaço destinado aos livreiros foi ocupado por livreiros não credenciados e por alguns
outros comerciantes; deliberou-se que deverá ser mantida decisão anterior de RGC sobre a relação
livreiros-ENG.
Avaliação do ENG: debateu-se a necessidade de pensar os GTs não só no Encontro mas também
pós-ENG, bem como foi ressaltada a importância do diálogo entre os GTs; o relato sobre os GTs no
XVII ENG é que eles aconteceram, porém com a presença de poucos Encontristas; somente o GT
AGB-ANPEGE-CONEEG não ocorreu; o GT AGB em Movimento iniciou com atraso mas ocorreu
normalmente.
Alimentação: o ticket do Refeitório Universitário avulso está sendo vendido a R$ 5,00; o
comerciante que vendeu pacotes de café da manhã num dos alojamentos não entregou o café; a
Secretaria do ENG organizará listagem para ressarcimento dos encontristas, comunicando o fato ao
comerciante responsável.
Avaliação do XVII ENG:
Abertura – a AGB-BH justificou a escolha do Mineirinho para a Abertura, pois era o único espaço
capaz de acolher os mais de 6000 encontristas esperados para o XVII ENG.; foi criticada a ausência
de cadeiras dentro da quadra e a impossibilidade de ouvir a leitura do regimento e o diálogo de
abertura nas cadeiras das arquibancadas por conta da baixa qualidade do equipamento de som, que
gerou grande “eco” e pelo barulho das conversas dos encontristas.
EDPs - foi feito o relato sobre o histórico dos EDPs nos encontros da AGB, ressaltando o princípio
da troca de experiências e socialização das pesquisas, contrapondo-se à redução deste espaço para
apenas “apresentações dos trabalhos”; o relato foi complementado pelas AGBs Rio de Janeiro e
Niterói que apresentaram as estrutura de organização prévia, triagem dos mais de 3.200 trabalhos e
realização do 1º dia dos EDPs; avaliou-se que existe a necessidade de “mudança da cultura” dos
encontristas que ainda procuram apresentar trabalhos formalmente em função da obtenção do
certificado; relatou-se que houve manifestação de encontristas descontentes com a necessidade de
permanecer pelo menos 3 dias na mesma sala de EDP para ter direito ao certificado; ocorreram
também “dinâmicas mistas” onde garantiu-se o tempo para apresentação de trabalhos individuais
além do espaço para socialização e debate sobre temas transversais e dinâmicas gerais das
pesquisas; relatou-se o avanço de uma maior abertura geral dos encontristas para a proposta do
EDP, comparando-se com os encontros anteriores, contudo ainda é registrada a necessidade de nos
aprofundarmos nesse princípio que deve ser mantido para os encontros da AGB; foi sugerida uma
organização temática dos trabalhos em cada sala, para dinamizar a rotina de cada dia; sugeriu-se
que se crie algum mecanismo que permita a participação em mais de uma sala de EDP, sem o ônus
da perda da freqüência e do certificado; foi proposta a criação de um espaço no portal do encontro
para socialização diária dos acúmulos de cada sala de EDP, de modo a permitir a comunicação com
outras salas com temas correlatos; sugeriu-se também um cadastro de e-mails de pesquisadores com
afinidade temática.
Mini cursos, Oficinas e ESCs – salientou-se a participação das Seções Locais que assumiram a
organização prévia e a realização durante o evento; as Seções Locais responsáveis por essa
atividade construíram um documento de avaliação, lido para o plenário; registrou-se uma
considerável ausência dos inscritos e também de alguns proponentes; foi proposta a criação de uma
ouvidoria específica para essas atividades, que possa garantir a memória de um encontro para o
outro; sugeriu-se que se anuncie nas mesas redondas a criação dessa ouvidoria; foi proposta a
ampliação dos registros em forma de relatos e também de fotos dessas atividades disponibilizados
no portal do ENG e da AGB; registrou-se a falta de comunicação entre a DEN e a Comissão Local
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
com as Seções Locais que assumiram a tarefa de organizar essas atividades; avaliou-se que a não
entrega de certificado de participação nessas essas atividades promoveu um grande esvaziamento
nas presenças dos inscritos; a concorrência dessas atividades com os TCs também contribuiu para o
esvaziamento de participantes.

11. Outros assuntos
Foi apresentada a proposta de criação da Seção Local Cidade de Goiás e encaminhada para a
Plenária Final para aprovação.

8. Assuntos Profissionais
A representante da AGB no Sistema Confea/Creas, Lucimar Siqueira, relatou o processo de
levantamento dos geógrafos registrados no sistema e sobre os cursos de bacharelado do Brasil com
ou sem representação no sistema. Registrou-se que, no âmbito da AGB, apenas a seção Curituba
apresenta representação no sistema.
O Confea tem um processo de organização visando um censo dos profissionais registrados e os
dados desse censo serão analisados pelo IBGE e poderão ser de grande importância para o
amadurecimento dessa temática dentro da AGB.
Com relação à permanência ou saída dos geógrafos no sistema, relatou-se que o GT de Assuntos
Profissionais tem se dedicado a esclarecer os prós e contras desses caminhos para os bacharéis;
algumas dessas propostas serão encaminhadas para a Plenária Final do XVII ENG
Questionou-se a posição da AGB em relação à qualidade dos cursos de geografia, tanto no
bacharelado quanto na licenciatura.

5. XVII ENG
Foi aprovada a proposta de pauta para a Plenária Final com a complementação de um ponto: data e
local da 113ª RGC.
As Seções Locais Cáceres e Marechal Cândido Rondon declararam que não há diferença entre a
listagem de associados entregue à Tesouraria e a atual.
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