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ATA DA 134ª REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA (RGC)
PERÍODO: 29/04, 30/04, 02/06, 03/06, 04/06,05/06 E 06/06
Seções Locais Credenciadas: Belo Horizonte, Presidente Prudente, Dourados,
Fortaleza, Aracaju, João Pessoa, Vitória, Rio de Janeiro, Goiânia, Niterói, São Paulo,
Campinas, Cidade de Goiás, Alfenas, Juiz de Fora, Catalão e Cuiabá.
Lista de presença: José Carlos Dantas (São Paulo), Akene Shionara da Silva (João
Pessoa/DEN), Marina da Silva Teixeira (João Pessoa), André Tinoco de Vasconcelos
(Niterói), Rachel Fecundo Vasconcelos (Fortaleza), Silvia Lopes Raimundo (São Paulo),
Isabel Lopes (São Paulo), Leandro Praes Xavier (Belo Horizonte), Arthur M. Faasen (Belo
Horizonte), Ana Paula Batarce (Dourados), Raul Castro Brandão (Catalão), Carolina
Russo Simon (Presidente Prudente), Nathaly Cardoso Santos (Aracaju), Shauane F.
Nunes (Aracaju), Yuri Silva Lima (Aracaju), André Azoury Vargas (Vitória), Thalismar
Gonçalves (Vitória/DEN), Caio Tedeschi (São Paulo/Secretário administrativo da AGB),
Pedro Luiz Damião (São Paulo/DEN), Wagner Scopel Falcão (Vitória/DEN), Albert Milles
de Souza (Juiz de Fora), Renato Emerson dos Santos (Rio de Janeiro/DEN), Carla Hirt
(Rio de Janeiro), Bruno Guerra de Moura Von Sperling (Belo Horizonte), Vitor Gomes
Roberto (Belo Horizonte), Virna Vieira Franco (São Paulo), Maria Clara Salim Cerqueira
(Juiz de Fora), Lucas Araújo Martins (João Pessoa), Theo Soares de Lima (Porto
Alegre/DEN), Victória Batista da Silva (Presidente Prudente), Vanessa Paloma Alves
Rodrigues (Aracaju), Carlos José de Assis (Fortaleza), Amanda Baratelli (Três Lagoas),
Jéssica Oliveira Ferreira (Três Lagoas), Hugo Vilela Lemos Ferreira (Cuiabá), Yasmine
Chicralla Alvarez (Viçosa), Renan José Freitas Assis (Viçosa), Raisa Maria de Sousa
Regalo (João Pessoa), Bruna Kelly Sousa Rodrigues (Catalão), Vitor Julio Gomes Barreto
(Juiz de Fora), Vanderson Viana Rodrigues (São Luís), Paulo Rufino (Campinas),
Cristiene Ribeiro (Rio de Janeiro), Saulo Barros, João Alves de Souza Neto (São Paulo),
Gustavo Teramatsu (Campinas), Jeferson Vieira (Niterói), Rodrigo Coutinho (Niterói) e
José Carlos (João Pessoa).
Data: 29/06
1. Abertura
A 134ª iniciou com uma apresentação coletiva dos presentes. A mesa apontou sobre a
característica dessa RGC que ocorrerá dias antes e durante a realização do XIX Encontro
Nacional de Geógrafos. Os pontos principais da RGC durante o XIX ENG será referente a
avaliação e demandas do evento.
Aprovação da Ata da 133ª RGC (João Pessoa) – Não houve observações sobre a Ata.
Encaminhamento: A Ata da 133ª RGC foi aprovada.
2. Informes das Seções Locais
João Pessoa – como a SL está envolvida integralmente com a realização do XIX ENG, o
seu relato será realizado no ponto sobre o ENG. Belo Horizonte – a partir de
aproximação com o movimento de luta por moradia (Luta Popular), a SL tem rearticulado
o GT de Urbana. A SL tem se envolvido no processo de construção do Fala Professor
(maiores detalhes serão apresentados no ponto sobre o Fala Professor). A SL tem
articulado um grupo de estudos sobre Educação e Gênero, com encontros a 15 dias. Foi
realizada atividades na “Semana dos Geógrafos” como debates sobre o currículo da
licenciatura em geografia e também uma atividade campo com o movimento Luta
Popular). Presidente Prudente – a SL não estava ativa. Em março foi realizada uma
Assembleia em que foi definido um grupo de associados com objetivo de rearticular a SL.
Atualmente a SL é composto por graduandos e pós-graduandos. O processo eleitoral será
realizado após o XIX ENG. Algumas atividades realizadas ou previstas: 1. Palestra do
Professor José Gilberto de Sousa (Presidente da Diretoria Executiva Nacional da AGB)
sobre o Encontro Nacional de Geógrafos. 2. A atividade sobre “As mulheres na
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construção do pensamento geográfico”, que iria ocorrer no final de maio, foi remarcada
para o dia 05/08. 3. A SL pretende retomar a revista “Caderno Prudentino”. Dourados –
Dois membros da Diretoria Local se afastaram por questões pessoais. Historicamente a
SL é conduzida por 1 ou 2 pessoas. Há dificuldades no envolvimento de estudantes e
professores da Universidade. Apesar da Universidade possuir professores na área de
ensino de geografia, não se observa o envolvimento desses docentes no debate sobre a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Algumas atividades e demandas que a SL
encontra-se envolvida: organização do Encontro Nacional de Geografia Agrária (ENGA),
que ocorrerá em Dourados entre 06 e 10 de novembro desse ano; campanha de
arrecadação de mantimentos para os indígenas; articulação para fornecimento de mudas
de árvores frutíferas para acampamentos indígenas; articulação de proposta para
realização de GT Indígena no XIX ENG. Fortaleza – atualmente a Diretoria Local é
composta por três pessoas, sendo nenhuma da Universidade. Foram realizadas 200
associações de pessoas de diferentes estados. A SL promoveu atividade no dia do
Geógrafo, colocando em debate a BNCC e MP 759/16 (novo regime para a regularização
fundiária urbana). A SL também participou da Semana de Geografia (Universidade
Estadual do Ceará). A SL possui cadeira no Conselho de Meio Ambiente de Fortaleza e
Sobral. A SL participará do ENG com cerca de 40 monitores. Aracaju - a realidade da SL
apresenta características semelhantes de outras SL presentes na RGC. Foram realizadas
diversas atividades na Universidade Federal de Sergipe (UFS), com destaque para a
atividade realizada com a professora Alexandrina Luz Conceição. A SL promoveu uma
atividade sobre a BNCC que contou com a participação do SINTESE (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe). A SL
organizou um ônibus com 30 lugares para levar estudantes para o XIX ENG. Atualmente
a SL é composto por professores da Educação Básica e estudantes da Pós-Graduação.
Os membros da SL observam o distanciamento de estudantes da graduação da AGB.
Após o ENG será realizado o processo eleitoral para a Diretoria Local da SL. Juiz de
Fora – a SL tem passado processos de desarticulação e esvaziamento nos últimos anos.
Atualmente a SL é conduzida por três pessoas, sendo nenhum professor universitário. A
possibilidade de articulação de GTs é considerada uma forma de oxigenar a SL. A SL
realizou Pré-ENGs e articulou um ônibus para o XIX ENG. Goiânia – a SL realizou o
Encontro Regional de Geografia, em Catalão. Foram três dias de debate (28/04 a 01/05).
A SL participou das Jornadas Universitárias pela Reforma Agrária. A SL participa do
Comitê de Direitos Humanos “Dom Tomás Balduíno”. Rio de Janeiro – a SL promoveu
atividade no dia do Geógrafo. O GT de Educação está envolvido na questão da BNCC e
da Reforma do Ensino Médio. O GT de Agrária está envolvido na questão dos atingidos
pela Barragem de Guapiaçu (Cachoeira de Macacu). Vitória – a SL organizou uma
atividade em referência ao dia do Geógrafo. Foram realizadas duas mesas redondas: uma
sobre a conjuntura política contemporânea da América Latina e outra sobre as mudanças
propostas pela Reforma do Ensino Médio. Essa segunda mesa contou com a participação
de Rodrigo Coutinho, do GT de Ensino da SL Niterói. A SL participou a articulação para
garantir o fretamento de um ônibus para levar estudantes da graduação e da pósgraduação ao XIX ENG. A SL promoveu um Pré-ENG em junho sobre a concepção de
eventos organizados pela AGB e sobre as atividades do ENG. A SL aprovou uma nota de
apoio a criação de um curso de geografia no Instituto Federal de Ibatiba. Niterói – a SL
promoveu a mesa “Currículos de geografia e o ensino médio”, com a participação da
Professora Isabela Vitória Pedroso (COLUNI-UFF) e do professor Augusto Assumpção
(SME – RJ e SEEDUC-RJ). A SL se reúne uma vez por mês. São Paulo – a SL tem se
envolvendo na construção do XIX ENG. A SL realizou 128 associações em 2018. Está
prevista uma atividade sobre relações étnico-raciais para ocorrer em agosto. O GT de
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ensino de geografia tem se reunido e dado continuidade à discussão sobre a BNCC. Está
previsto um seminário para discutir os dados da CEMPE.
Após o relato das SLs, o ponto foi aberto para contribuições: Shaunane (Aracaju) algumas SLs viveram no passado uma aproximação muito significativa com a
Universidade. Atualmente essa realidade mudou. Houve mudanças na graduação que
impactaram na AGB. Apesar dessas condições, as SLs têm tocado a entidade e
promovido ações. Arthur (Belo Horizonte) – a SL Belo Horizonte mostra-se diferente da
realidade de várias SLs. A SL é composta por sua maioria por graduandos e temos
poucos professores da Educação Básica. Isso inclusive é um problema porque a SL vai
organizar o Fala Professor em 2019. O grupo de estudos sobre Educação e Gênero
possibilitou a aproximação de novas pessoas a AGB. É preciso reconhecer que as
Assembleias não são nada atrativas. Yuri (João Pessoa) – a conjuntura nacional atacou a
prática cotidiana da entidade. Ou os agebeanos e os professores de geografia se
articulam ou correm-se sérios riscos a entidade e o ensino de geografia. Que ações
podem ser tomadas para se construir um caldo de resistência por meio da AGB. Akene
(João Pessoa) – o ENG revela o problema da desmobilização da AGB. E nos faz
questionar o que é militância e participação. O que tem ocorrido na AGB também ocorre
com outras entidades combativas. Ana Paula (Dourados) – o curso de geografia poderá
acabar com a reforma do ensino médio. O que a AGB pode fazer? Rachel (Fortaleza) – é
preciso propor. É preciso que se diga o que deverá ser mudando e como ocorrerá. A AGB
deve intervir nas grades dos cursos de geografia. Akene (João Pessoa) – esse
pensamento de 1978 não dá mais conta da realidade. Que geografia dá conta dessa
complexidade do cotidiano? Shauane (Aracaju) – pensando na BNCC, como a AGB pode
fortalecer os professores e pensar alternativas para se intervir no debate sobre a
implementação da BNCC.
3. XIX Encontro Nacional de Geógrafos – João Pessoa/PB (2018)
Tendo em vista as demandas imediatas de organização do XIX ENG, a Comissão Local e
demais Comissões farão relatos e serão encaminhadas tarefas.
Kit encontrista - o kit encontrista está organizado. Falta apenas a programação
impressa, que estará pronta no sábado à noite (30/06). Encaminhamento: será
organizado um mutirão no sábado à noite para dobrarem a programação impressa e
inseri-la nos kits. No domingo pela manhã Tiê se prontificou a levar os kits para o local do
credenciamento, onde será realizada a abertura do evento.
Minicursos e oficinas - organização e impressão das listas de inscrição e de painel para
a inscrição das oficinas e dos minicursos. Encaminhamento: Carla (Rio de Janeiro)
providenciará essas listas e os painéis.
Orientação e sinalização – Garantir a orientação e sinalização dos espaços onde serão
realizadas atividades do ENG, incluindo alojamento e Ciranda. Encaminhamento: as SLs
BH e Presidente Prudente, juntamente com Lucas (João Pessoa), se responsabilizarão
por essas demandas.
Tickets para almoço e janta – a organização dos tickets do almoço e da janta e a venda
dos tickets no credenciamento ficarão por conta da SL Juiz de Fora.
Outras informações - a organização dos monitores para o credenciamento e inscrição de
atividades (minicursos, oficinas, trabalho de campo, alojamento) está garantida (SL João
Pessoa). O credenciamento que ocorrerá a partir da segunda-feira ocorrerá na Secretaria
do ENG, que será localizada na Sala da Cartografia (DEN e João Pessoa). Solicitação de
elaboração de 2 faixas grandes (3 x 1,3). Uma faixa será fixada na entrada da UFPB e
outra onde será realizada a abertura. Alteração da programação de segunda-feira em
função o jogo do Brasil na Copa do Mundo às 11h. Minicursos, oficinas e ESCs: 8h às
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11h; Mesas redondas: 14h30 às 17h. Essas informações foram divulgadas nos meios de
comunicação do ENG.
Comissão de Monitoria (informe da SL João Pessoa) – a princípio há uma demanda
de 150 monitores e há apenas 112 inscritos. Foi sugerida as SLs presentes que
estimulem, junto as suas delegações, novas inscrições para monitores. Será realizada
uma reunião com os monitores no domingo, às 14h, no subsolo do Teatro de Arena, com
a participação das SLs que compõem a Comissão de Monitoria e da SL BH, que está
responsável pela Comissão de EDPs. Foi criado um grupo de WhatsApp com os
monitores inscritos e as informações estão sendo repassadas por esse canal. A sala da
Monitoria será a A1.
Comissão das Mesas redondas (informe da DEN e da SL João Pessoa) - foram
compradas todas as passagens dos palestrantes. Foram informados a relação dos
quartos aos palestrantes. Foi contratada uma empresa para fazer o translado dos
palestrantes entre o aeroporto e o hotel. O transporte do hotel até a UFPB ficará por conta
de cada palestrante. Será realizada uma homenagem a professora Emília de Rodat na
abertura do evento. Será realizada uma homenagem ao professor Ruy Moreira no
encerramento do evento. O cerimonial das mesas redondas de segunda-feira será
realizado por monitores-aprendizes.
Certificados
A Secretaria do ENG e a Comissão de EDPs se responsabilizarão pela impressão dos
certificados dos EDPs e de outras atividades como os proponentes de atividades
culturais, palestrantes etc.
Caderno de programação completo – o caderno de programação completo será
disponibilizado no formato digital no site do ENG. Encaminhamentos: a revisão do
caderno de programação completo ficará por conta da SL Aracaju e Pedro Damião (DEN).
O arquivo com a organização dos EDPs ficou por conta da SL Belo Horizonte.
Data: 30/06
Continuidade da RGC a partir do relato de cada Comissão do XIX ENG:
Comissão de alojamento (Presidente Prudente e João Pessoa): a sinalização do
alojamento está ocorrendo. Está sendo organizada uma escala para a recepção e para o
credenciamento do alojamento. Será realizada uma reunião com os seguranças e equipe
de limpeza. As salas de aulas foram destinadas para os colchonetes e as barracas ficarão
na quadra coberta. Não é permitido bebida alcóolica e nem fumar nas dependências do
alojamento. a entrada com mala no alojamento ocorrerá somente a partir das 19h do dia
30/06.
Comissão de trabalhos de campo (João Pessoa): estão garantidos 10 trabalhos de
campo. Os ônibus estão garantidos, entre ônibus da UFPB e fretados. Em função das
distâncias percorridas, os valores dos trabalhos de campos saíram por R$ 10,00, R$
30,00 e R$ 40,00. A comissão propôs que as inscrições dos trabalhos de campo iniciem a
partir das 14h. Encaminhamento: as inscrições dos trabalhos de campo iniciarão as 9h,
junto com o credenciamento.
Comissão de GTs (Niterói e Aracaju): foram inscritos 4 GTs. Dois GTs sobre ensino de
geografia (São Paulo, Niterói e Rio de Janeiro), 1 GT Indígena (Dourados) e 1 GT Agrária
(Rio de Janeiro).
Comissão do “ENG na rua” (João Pessoa): essa atividade foi organizada por Marco
Mitidiero. O “ENG na rua” foi construído junto com movimento sociais e contará com
atividade cultural. A concentração está marcada para as 17h no Busto de Tamandaré
(Cabo Branco). A animação do ato ficará por conta de Marquinhos, que solicitou uma
ajuda de R$ 100,00 para o jornal “Brasil de Fato”. Às 17h50 terá início a atividade com a
apresentação da banda “Coco das Manas”. Após a apresentação de cerca de 20 minutos,
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terá início o 1º Bloco de falas de lideranças de movimentos sociais e representantes da
academia. Por volta das 19h30 iniciará a apresentação musical com “As Calungas”. Em
seguida, terá início o segundo bloco de falas de lideranças de movimentos sociais e
representantes da academia.
O ponto foi aberto para contribuições: Yuri (Aracaju) – ponderou sobre a logística com
carro de som e perguntou sobre a presença de outros movimentos sociais na construção
da atividade. Questionou sobre a presença do Guilherme Boulos (MTST) na atividade, já
que seu nome foi indicado para participar de uma mesa redonda. Considera importante a
AGB se posicionar nessa atividade e sugere que a AGB elabore um texto, tendo como
referência a nota da AGB emitida na última RGC. Também fez observações em relação
ao dia e a escolha do local do ato, argumentando que no Busto de Tamandaré foi
apropriado, mais recentemente, por atos conservadores. Pedrinho (São Paulo/DEN) –
contextualizou a participação do Guilherme Boulos na atividade. Disse que inicialmente a
assessoria do Boulos afirmou que ele não poderia participar na mesa redonda. A decisão
de trazê-lo para a atividade foi verticalizada, a partir da articulação de Marco Mitidiero e
Gilberto, mesmo considerando o problema político ser ano eleitoral e o Guilherme Boulos
ser pré-candidato à Presidência da República. Argumentou que uma coisa é o convite
para participar de uma mesa redonda nas dependências da Universidade e outra é sua
participação em atividade da AGB no espaço público, com carro de som. José Carlos
(João Pessoa) – a princípio a atividade foi pensada para se discutir as consequências do
Golpe Parlamentar-Jurídico-Midiático-Militar. Akene (João Pessoa) – inicialmente a
programação estava prevista para ocorrer no Centro da Cidade. Porém, no horário de
17h, essa atividade era inviável termos logísticos. A praia é um local que ocorre atividade
e tem fluxo de pessoas no horário do “Eng na rua”. Ana Paula (Dourados) – a
preocupação é que ficará muito claro que a AGB está apoiando o Boulos. Yuri (Aracaju) –
Boulos é um parceiro de luta; é contra o Golpe. Porém, se for manter o Guilherme Boulos
na atividade, é importante convidar outros sujeitos da frente de esquerda como PT, PDT,
Frente Brasil Popular e outros movimentos sociais como o MNLM. O espaço que
determina o que se constrói no ENG é a RGC. É esse espaço que deve se decidir como
será realizada a atividade. Shauane (Aracaju) – a RGC é um espaço de avaliação.
Algumas decisões foram tomadas sem passar pela RGC. Isso é grave. É preciso definir,
enquanto RGC, que proposta de ato a AGB quer. É preocupante a participação do
Boulos. Uma possibilidade é ampliar os convites para demais sujeitos políticos da frente
de esquerda. Akene (João Pessoa) – é possível convidarmos a deputada estadual Stella
Bezerra (PSB), a deputada tem importante trabalho na luta das mulheres e da
comunidade LGBT. José Carlos (João Pessoa) – sobre a ideia de convidar mais pessoas,
é preciso ponderar o tempo previsto para a atividade e também a logística. André Tinoco
(Niterói) – a Comissão de GTs se reunirá na terça-feira e discutirá sobre a participação
dos GTs na atividade “Eng na rua”. A AGB tem produção sobre a conjuntura política atual,
como a nota da última RGC. Sobre a participação do Boulos, reconhece que questões
como essa devem passar pela RGC, embora também reconheça que há demandas
imediatas que requer maior velocidade na tomada de decisão, o que não é o caso.
Pendera a importância de tomarmos cuidado para que a entidade não seja aparelhada
(ou vista como tal) por algum partido. Contou que a Seção Niterói foi questionada por um
associado dizendo que a AGB estava sendo aparelhada pelo Psol, em função da Revista
Terra Livre No 50 ter como tema “A geografia toma partido”. Ana Paula (Dourados) – caso
a RGC decida por convidar outros sujeitos políticos, é preciso saber se a SL João Pessoa
terá condições de contatar essas pessoas. Leandro (Belo Horizonte) – considera a
possibilidade de desconvidar o Guilherme Boulos. Considera importante se pensar
alternativas menos custosas, do ponto de vista político, para a AGB. Ana Paula
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(Dourados) – reconhece que é de extrema indelicadeza desconvidar o Boulos. No
entanto, considera difícil chamar em tempo hábil novos sujeitos. A presença do Boulos dá
uma cara partidária a AGB e isso é complicado. Essa questão deveria ter passado pela
RGC. Se Boulos não fosse pré-candidato, estaria tudo bem. E ele pode está utilizando a
AGB como propaganda política. Carolina (Presidente Prudente) – é preciso saber quem
são os novos sujeitos a serem convidados para qualificar a decisão da RGC. Yuri
(Aracaju) – independente do movimento social ou convidado que venha aparecer no ato,
Boulos será o símbolo do “Eng na rua”. Não é possível desconsiderar isso, mas é preciso
tomar os devidos cuidados. É importante que a AGB coordene a atividade e concorda
com o convite para a deputada Stella Bezerra. Tem que se dialogar com outras frentes.
Akene (João Pessoa) – considera desconvidar Boulos não é a melhor saída para a
questão colocada. Está previsto um tempo de fala um pouco maior para Boulos. Carolina
(Presidente Prudente) – o desconvide pode enfraquecer a AGB junto ao MTST e outros
movimentos sociais. Shauane (Aracaju) – pelo tempo que se tem para a atividade é difícil
garantir o convite a todos os sujeitos. É importante garantir o convite para a deputada
Stella Bezerra. É preciso garantir que o tempo das falas seja o mesmo para todos os
convidados. Raul (Catalão) – no EREGEO teve algo semelhante ao que tem ocorrido
aqui. O ato, na ocasião, foi apropriado político-partidariamente. Após a discussão, foi
definida, a partir de votação dos delegados, se a AGB mantém ou não o convite a
Guilherme Boulos: Sls favoráveis a manutenção do convite: Belo Horizonte, Presidente
Prudente, Aracaju, João Pessoa, Juiz de Fora, Vitória e Niterói; SLs favoráveis ao
desconvide: Dourados e Fortaleza. SLs ausentes: Rio de Janeiro e Goiânia.
Encaminhamentos: 1. Foi mantido o convite ao Guilherme Boulos para participar do
“Eng na rua” com tempo de fala igual aos demais convidados; 2. A Comissão do “Eng na
rua” foi ampliada com a entrada de Albert (Juiz de Fora), André Tinoco (Niterói) e a SL
Aracaju. 3. Atribuições da Comissão ampliada do “Eng na rua”: definir a relação de novos
convidados e apresentar na RGC do dia 02/07; elaborar um texto para o “Eng na rua” a
partir da nota “A normatização da barbárie” (que saiu da 133ª RGC); pensar um título para
a atividade.
Balanço Financeiro (aprovado) - Pedrinho e Caio apresentaram o balanço financeiro
referente aos meses de março a maio de 2018.
Data: 02/07
Pontos de pauta: Avaliação das atividades no 1º dia do XIX ENG; Definição da
Comissão Eleitoral para o processo eleitoral da DEN – Gestão 2018-2020; Programação
do ENG para sexta-feira, em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo; Atividades da
Comissão “Eng na rua”.
Avaliação das atividades no 1º dia do XIX ENG
SL João Pessoa – o credenciamento ocorreu bem, destacando a realização de
procedimentos online; os minicursos e oficinas tiveram grande procura; os tickets (almoço
e janta) foram quase todos vendidos; a abertura ocorreu conforme o planejado; houve
problemas com algumas chaves de salas de aula por conta do ponto facultativo da UFPB
(no dia 02/07).
SL Presidente Prudente – a Comissão de alojamento recebeu feedbacks positivos por
parte dos alojados.
SL Rio de Janeiro – alguns proponentes de ESCs faltaram. Muitos proponentes
solicitaram o básico como pincel. Houve problemas com a “ciranda” em função da
dificuldade de ter acesso ao prédio.
Rachel (Fortaleza) – dificuldades na logística do prédio da Secretaria para outros blocos.
É preciso melhorar a sinalização.
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Andressa (Rio de Janeiro) – destacou os problemas com as chaves das salas e os
problemas com a sinalização. Também destacou que a “ciranda” não está localizada no
mapa destinado aos encontristas.
Encaminhamentos: 1. Imprimir as listagens dos EDPs e fixá-las nos prédios; 2. Que a
orientação e a sinalização das atividades sejam realizadas por cada Comissão; 3. Que
seja impresso um mapa do campus em A3 e fixado nos prédios.
Definição da Comissão Eleitoral para o processo eleitoral da DEN – Gestão 20182020: foi consultada a plenária sobre possíveis interessados em compor a Comissão
Eleitoral. Colocaram-se a disposição as associadas Vanessa Paloma Alves Rodrigues
(Aracaju), Cristiene Ribeiro (Rio de Janeiro) e Jéssica (Alfenas). Encaminhamento: A
Comissão Eleitoral para o processo eleitoral do biênio 2018-2020 da DEN, aprovada em
RGC, será composta por Vanessa Paloma Alves Rodrigues (Aracaju), Cristiene Ribeiro
(Rio de Janeiro) e Jéssica (Alfenas).
Programação do ENG para sexta-feira, em função do jogo do Brasil na Copa do
Mundo: após ampla discussão, foi definido incialmente, a partir de votação, se a
programação do ENG seria alterada ou não por conta do jogo do Brasil.
Encaminhamentos: 1. A programação de sexta-feira à tarde deverá ser alterada (SLs
favoráveis a alteração: Belo Horizonte, Presidente Prudente, Fortaleza, Aracaju, Juiz de
Fora, Vitória, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Campinas e Alfenas; SL contrária: João
Pessoa; SLs ausentes: Goiânia e Catalão. 2. O ajuste na programação do ENG de sextafeira à tarde será definida na RGC de amanhã (03/07).
Atividades da Comissão “Eng na rua”: Yure (Aracaju) – fez o repasse sobre a reunião
da Comissão. A SL João Pessoa ficou de contatar novos atores. Encaminhamento: o
texto base foi aprovado. Porém, a Comissão do “Eng na rua” estará recebendo
contribuições pontuais até o início da RGC do dia 03/07.
Data: 03/07
Pontos de pauta: Avaliação do 1º dia das mesas redondas e da saída dos trabalhos de
campo; Ajuste na programação do ENG na sexta-feira (06/07); fechar o texto da AGB
para o “ENG na rua”; outras questões do ENG.
Avaliação do 1º dia das mesas redondas e da saída dos trabalhos de campo:
SL João Pessoa – os auditórios foram abertos e os data-shows foram entregues as
respectivas mesas redondas;
Wagner (Vitória/DEN) – informou sobre algumas ausências de convidados para as
mesas redondas.
Carolina (Presidente Prudente) – expôs o problema que ocorreu na mesa redonda em
que participaram Alexandrina Luz e Dirce Suertegaray. Houve um problema entre o título
e as ementas, o que gerou um desconforto na mesa redonda.
Wagner (Vitória/DEN) – explicou o problema de se construir o ENG em pouco tempo. Na
RGC de janeiro, ocorrida em BH, não se fechou todas as mesas. Os convites foram
enviados e aceitos. No entanto, teve algumas alterações pontuais (sugerir palestrante ser
provocador, por exemplo), em função de uma sequência de impossibilidades dos
convidados titulares e até suplentes. E não foi reenviado o convite com tais alterações
com os títulos e ementas corretos.
Vanessa (Aracaju) – houve problemas de repasse das informações da RGC de Belo
Horizonte. Essas questões são errôneas e graves.
Yuri (Aracaju) – teve outros problemas nas mesas. Teve caso de convidado que seria
provocador e ficou sabendo que seria palestrante no momento da mesa redonda. Houve a
divulgação de mesma ementa para duas mesas.
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Eduardo Maia (Aracaju) – a SL Niterói vem fazendo essa discussão há muito tempo nas
RGCs. O problema é coletivo e da AGB. Na RGC de Belo Horizonte foi discutido títulos de
mesas e ementas. As SLs devem assumir suas responsabilidades.
Ana Paula (Dourados) – as SLs devem fazer o dever de casa. Questiona como uma
pessoa foi convidada como provocadora e passa a ser palestrante.
Akene (João Pessoa) – de janeiro para até o início do ENG teve diversas demandas. O
ENG é um evento grande. Não funciona escolher nomes em RGCs. Considera que a
metodologia de construção coletiva é a responsável pelos problemas do ENG.
Thalismar (Vitória/DE) – essa gestão da DEN teve alguns problemas e ainda assumiu a
Comissão de Mesas Redondas. Isso não é responsabilidade da DEN. A DEN contribui
com as Comissões compostas por SLs.
Ajuste na programação do ENG na sexta-feira (06/07): Encaminhamento: O Fórum de
GTs ocorrerá das 11h às 14h30, no auditório da Reitoria.
Fechar o texto da AGB para o “ENG na rua”: O texto foi lido, as considerações foram
pontuadas, o texto foi corrigido e aprovado. Yuri (Aracaju) apresentou demais informes
sobre a organização do “ENG na rua”.
Outras questões do ENG: Arthur (Belo Horizonte) - afirmou que que a situação está
crítica em relação a orientação no campus da UFPB. Propõe que a Comissão de EDPs se
reúna com os monitores. Leandro (Belo Horizonte) – entende que cada monitor tem que
ter acesso às listas do EDPs para ajudar na orientação dos encontristas. Akene (João
Pessoa) – salienta que há monitores de João Pessoa que não conhecem a localização
dos blocos da UFPB. É preciso definir pontos estratégicos onde os monitores deverão
estar localizados para ajudar na orientação dos encontristas para encontrarem as salas
de EDPs. Maia (Niterói) – ressaltou a importância do processo de formação para os
monitores. Yure (Aracaju) – propõe que os monitores levem o informe sobre o “Eng na
rua” para os provocadores das mesas redondas de hoje a noite. Encaminhamentos: 1. A
Comissão de EDPs se reunirá junto com a Comissão de Monitoria para se pensar
estratégias de orientação para primeiro dia de EDPs; 2. A Comissão “ENG na rua”
entregará para a Comissão de monitoria o texto com os informes do “Eng na rua”.
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Data: 05/07
Pontos de pauta: avaliação das atividades do ENG; informes da Comissão Eleitoral;
Informes sobre o RU; Informes sobre as mesas redondas; sobre a suspensão da SL São
Luís.
Avaliação das atividades do ENG:
Comissão de EDPs: a entrega das listas dos EDPs foi tranquila no segundo dia. Muitos
EDPs encerraram no segundo dia. É preciso aprimorar a formação sobre a concepção de
EDPs. Algumas pessoas que iriam embora hoje (quinta-feira) solicitaram certificados. Os
certificados não estão organizados por salas e Comissão de EDPs e Monitoria irão
organizá-los. Sobre os certificados, para os não associados os certificados serão
enviados por e-mail, para os associados, os certificados impressos serão encaminhados
para as respectivas SLs.
Comissão de GTs: Vanessa (Aracaju) – houve problemas com os cartazes que estão
sinalizando as salas dos GTs. As salas não comportaram a demanda de pessoas dos
GTs. A produção de cartazes para o “Eng na rua” não ocorreu. Ana Paula (Dourados) – a
oficina de produção de cartazes não funcionou porque não foi um processo orgânico e
também por conta dos atrasos dos GTs. Também destacou a dificuldade para se ter
acesso as salas para os GTs.
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Comissão “Eng na rua”: Yuri (Aracaju) - A comissão fez reunião e preparou o texto para
distribuição. No entanto, o número de cópias foi insuficiente. Destacou o problema de
lâmpadas queimadas onde ocorreu as falas do “Eng na rua”. Os convidados falaram,
porém, faltou os nomes dos GTs nas falas. Shauane (Aracaju) – crítica o ato ter sido
parado. Também destacou que a segunda intervenção com a apresentação musical
acabou dispersando as pessoas para o segundo bloco de falas. O “Eng na rua” não ficou
claro que era um ato da geografia com as nossas pautas. Faltaram pautas da AGB. Igor
(Cidade de Goiás) – critica o fato do ato ter sido na praia em um bairro de classe média.
Salienta que o ENG deve dialogar com a classe trabalhadora e que os termos utilizados
pela banda como “bater siririca” não contribui com esse diálogo. Shauane (Aracaju) –
esclarece que o próprio grupo que define suas estratégias na luta feminista, não cabe a
AGB cercear as falas de ninguém. Yuri (Aracaju) – qualquer atividade de rua da AGB
deve ser precedida pelos GTs, como foi no CBG de Vitória. Solicita a postagem do
documento do “Eng na rua” no site da AGB.
Comissão de Alojamento: teve problemas novamente com a presença de fezes em um
dos corredores da escola. Houve um problema com segurança e alojados durante a
madrugada, mas já foi resolvido.
Informes da Comissão Eleitoral: foram fixados o Edital e o cronograma em diversos
pontos do campus da UFPB; não teve inscrição de chapa.
Informes sobre o RU: Wagner (Vitória/DEN) – explicou que a empresa não conseguiu
emitir o boleto para a AGB pagar no tempo estipulado. O boleto foi emitido somente na
terça-feira (03/07). Em função disso, a tesouraria da DEN fez um depósito em cheque. No
entanto, a responsável pelo restaurante alegou que não aceita o depósito em cheque e
ameaçou não abrir o RU hoje (quinta-feira). Com isso, Wagner e Gilberto foram até o
banco para resolver essa pendência e efetivar o depósito na conta da empresa. A
operação do depósito foi efetiva às 11h30 e o RU foi aberto nesse horário.
Informes sobre as mesas redondas: na mesa “Estado, Capital e Poder: o Brasil e a
América Latina no contexto da nova geopolítica mundial”, José Gilberto será o
provocador. A convidada Maria de Fátima Batista Barros da mesa “Raça, Conflitos e
Poder: Desigualdades na Produção do Espaço Geográfico” solicitou caixa de som.
A monitoria ficou de providenciar.
Sobre a suspensão da SL São Luís: um representante (Vanderson) da SL São Luís se
apresenta na RGC e solicita maiores esclarecimentos sobre a suspensão da SL São Luís.
Caio (São Paulo/Secretario administrativo da AGB) - explica sobre a deliberação da RGC
de quarta-feira sobre a suspensão da SL São Luís e contextualiza os motivos que levaram
a esse encaminhamento. Vanderson (SL São Luís) – informa que entrou na AGB após o
ENG de São Luís. Informa que a Diretoria atual está junto com o Centro Acadêmico da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). A Diretoria entrou em contato com a DEN e
tentou prestar conta, mas por conta do ENG não possível. Ana Paula (Dourados) –
reforça que a SL está irregular e, por isso, não podia ter associado ninguém. Associar
pessoas nessa condição é lesar o associado. Thalismar (Vitória/DEN) – reitera o
encaminhamento de quarta-feira. Essa questão da suspensão da SL São Luís será
retomada na Plenária Final do ENG. Em função da reprogramação de sexta-feira e o jogo
do Brasil na Copa, a RGC, com as avaliações das Comissões, será no início antes da
Plenária Política, na sexta-feira, no auditório da Reitoria.
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