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ATA DA 79ª REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DA AGB - 1 

ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS, REALIZADA EM PRESIDENTE PRUDENTE – SP, 2 

NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2003...................................................................................................... 3 

A septuagésima nona Reunião de Gestão Coletiva da AGB foi aberta pelo Presidente da Associação dos 4 

Geógrafos Brasileiros, Bernardo Mançano Fernandes às 14 horas do dia dezessete de julho do ano dois mil 5 

e três, no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia – campus da UNESP- Presidente Prudente –SP. 6 

Participaram os membros da Diretoria Executiva Nacional – AGB-DEN Rafael Straforini – primeiro tesoureiro 7 

e Renata Medeiros de Araújo Rodrigues –bolsista. Igualmente participaram onze seções locais, com seus 8 

respectivos delegados: Paulo Henrique Kingma Orlando – Catalão; Adriano Cosma Cabreira – Dourados; 9 

Manoel Calassa – Goiânia; Igor Jardim – Niterói; Flávia Spinelli - Presidente Prudente; Maria Creuza 10 

Gonçalves - São Paulo; Arnaldo Zago – Uberlândia, Zeno Crosseti – Curitiba; Gisela Girard – Espírito Santo; 11 

Maria dos Anjos –Uberaba; Armênio Baeta –Belo Horizonte. Diversos membros das referidas seções 12 

estiveram presentes e a RGC contou com a participação de 22 agbeanos e agbeanas. EXPEDIENTE: 13 

Informes da DEN, e relatório do período; Informes das Locais e relatório do período. Presidente Bernardo 14 

fez um breve relato das atividades realizadas pela DEN. Foi anunciado lançamento do número 19 da 15 

Revista Terra Livre, assim como para breve o lançamento da Revista Terra Livre n. 20, que atualmente 16 

possui trinta assinantes, sendo que a mesma ainda não foi assinada pelas seções locais, exceto pela seção 17 

Uberlândia. As seções locais não Têm se empenhado em realizar assinaturas. O presidente anunciou a 18 

vacância dos cargos de primeiro e segundo secretários da Diretoria Executiva Nacional e os respectivos 19 

motivos dos desligamentos das pessoas que ocupavam os cargos. A respeito da indicação do Professor 20 

Aziz Nacib Ab’Saber feita pela AGB, para concorrer ao Prêmio do IX Encontro Latino Americano – EGAL 21 

(Prêmio Milton Santos), Bernardo informou que não foram respeitados os prazos e critérios para escolha do 22 

premiado. Solicitou esclarecimentos e não recebeu resposta por parte dos organizadores do evento. Diz que 23 

em razão da falta de resposta por parte da comissão organizadora, pela premiação, que após consulta com 24 

alguns geógrafos brasileiros presentes no evento, nenhum deles lembrou o nome do vencedor, a AGB 25 

Nacional pediu desculpas pelo constrangimento causado ao professor Aziz, que prontamente às aceitou. 26 

Bernardo faz menção honrosa a seção Presidente Prudente, organizadora do V Encontro Nacional de 27 

Ensino de Geografia – Fala Professor, pelo empenho, engajamento e competência em sua organização. 28 

Informou que houve a participação da AGB na Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira de Pesquisa 29 

Científica, por meio do Professor Carlos Augusto. O Presidente informou ainda que o computador da AGB 30 

Nacional, sediado na seção João Pessoa, foi doado a referida seção, sendo convencionado que este ato se 31 

torne uma prática para as próximas seções locais da AGB as quais sediarem eventos nacionais. AGB 32 

Niterói sugeriu que colocasse nota de esclarecimento sobre a decisão do computador no AGB intersessões, 33 

o que foi aprovado. Comunicou-se que o Geógrafo Hugo José S. Werle – membro da DEN - foi nomeado 34 

para Diretor do IBAMA Mato Grosso. Relatório Financeiro da DEN Rafael o primeiro tesoureiro comunicou a 35 

existência de uma conta bancária da DEN e outra aberta para Revista Terra Livre. Com relação ao apoio ao 36 

Fala Professor, Bernardo relatou: FAPESP (apoio negado); FUNDUNESP (negado), CNPq. (negado), 37 

CONFEA – CREA (aprovado pelo CREA/SP no valor de R$ 30.000,00 reais, que ao ser referendado pelo 38 

CONFEA, foi negado por não cumprir as normas, referentes aos prazos e aos formulários a serem 39 

preenchidos), Capes (apoio com 06 passagens aéreas), INCRA (apoio com 03 passagens aéreas), 40 

BANESPA (aprovado R$ 1.500,00 reais). AGB Niterói e AGB Curitiba lembram o definido na 78o. RGC, 41 

sobre abertura de uma conta para o evento que for realizado, por exemplo o V Fala Professor, devido a 42 

experiências anteriores com problemas que justificam a melhor comprovação do uso dos recursos, balanço, 43 

etc. Depósitos de inscrições na conta existente da DEN dificulta o controle, porém Rafael coloca que tentou 44 

abrir uma conta nova no Banco do Brasil, o que não foi possível. Ficou decidido que a DEN tentará 45 

novamente, caso não for possível tentará abertura de conta em outras agências. Relatório das Locais: AGB 46 

Presidente Prudente: Flávia lembra o que foi decidido na última RGC sobre as contribuições para Estatuinte 47 

dizendo que não recebeu nenhuma contribuição. Inauguração de nova sede em 3 de Junho e o Caderno 48 

Prudentino de Geografia n. 24, apresentou a idéia de torná-lo semestral. Ocorreu um debate sobre o Provão 49 

com participação maciça dos alunos. V Semana da Geografia. Todos da seção participaram do Provão 50 

como observadores. AGB Dourados: Adriano relata sobre a ocorrência de discussão sobre o Plano Diretor. I 51 

Seminário do Programa de Mestrado e Doutorado em Geografia. EXPOGEO Dourados. Inscrição do Fala 52 

Professor. Discussão sobre desvinculação do  Campus. AGB Curitiba: Zeno relata sobre a DEN no Fórum 53 

Social mundial. Encontro Sul Brasileiro de Geografia. Ocorreram duas RGCs Regionais (Florianópolis e 54 
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Curitiba). Participação nas aulas inaugurais dos cursos. Assembléias Deliberativas da RGC. Para o segundo 55 

semestre temos a publicação local, n. 33. Atlas obras de referência. Levantamento histórico para o 56 

congresso. AGB Catalão: Paulo relata sobre os problemas de prestação de contas se dá, devido à 57 

precariedade das seções locais. Informa a realização do Encontro Regional de Geografia na cidade de 58 

Goiás, cujo site www.eregeo2003.kit.net. Essa seção tem realizado ações junto ao ministério público. 59 

Participação no Fala Professor. Discussão no VI Congresso Brasileiro de Geografia. Boletim Informativo 60 

sendo criado. Ordem na burocracia. AGB Goiânia: Calaça relata a reorganização da local, junto aos meios 61 

legais, recompondo a Diretoria, sendo o seu Diretor atual Manoel Calaça. Ressalta a reunião de Catalão: 62 

discussão do VI Congresso Brasileiro de Geografia. Livro de Geografia de Goiás. AGB São Paulo: Maria 63 

Creuza relata a Semana do Calouro, visita a várias Faculdades de Geografia, apresentando a AGB. 64 

Ocorreram discussões sobre o Provão. CNPQ regularização. Biblioteca sendo reestruturada, pois tem sério 65 

problema do espaço. Informa os debates ocorridos na Semana do Meio Ambiente, Semana do Geógrafo. 66 

Lançamento do Septuagésimo Boletim Paulista de Geografia. AGB Uberlândia: Arnaldo relata o Dia do 67 

Geógrafo com a presença do Presidente do INCRA. Encontro Regional em novembro. Plano de Metas do 68 

CREA. Usina Capim Branco, audiência pública, questionamentos quanto a sua criação. Participação no 69 

Estatuto das Cidades. AGB Niterói: Ressalta que toda documentação está em ordem. Cartografia no Ensino 70 

de Geografia. Dia do Geógrafo. Discussão sobre o Provão. Realização de Pesquisa sobre o Provão. III 71 

Encontro Estadual dos Professores de Geografia do Rio de Janeiro. AGB Rio de Janeiro: Entregou ao 72 

Delegado da AGB Niterói o seu  relatório o qual foi lido. AGB Espírito Santo: Maurício relata o Debate do 73 

Provão (discussões e Boicote). Semana da Geografia: Vitória. II Fórum Rede Alerta Verde. Organização do 74 

debate sobre Petróleo em Espírito Santo, junto ao Sindicato dos Petroleiros. Parecer sobre o Zoneamento 75 

Ecológico do Espírito Santo. Conferência Estadual do Meio Ambiente. Conferência Estadual sobre Cidades. 76 

VII Encontro Nacional de Prática do Ensino em Geografia, cujo site www.viiimpeg.kit.net. PAUTA 2. 77 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 78ª RGC DE CAMPINAS. PAUTA 3. CARGOS VAGOS DA DEN. A 78 

DEN indica para Primeiro Secretário - Fábio Marcos Rodrigues (Seções São Paulo); Segundo Secretário – 79 

Júlio César de Brito Rudgeri (Seção Goiânia), única indicação realizada. Colocada em votação, por 80 

unanimidade, foi aprovada a indicação da DEN. PAUTA 4. FALA PROFESSOR AGB Prudente apresenta a 81 

organização do evento e coloca para definição e votação a questão dos Grupos de Trabalhos. Passou-se a 82 

discussão dos temas. Propostas: se propomos todos os GTs, se propomos e abrimos aos congressistas a 83 

criação de outros grupos ou ainda se deixamos todos em aberto, para os congressistas criarem. Foi 84 

consenso que haverá GTs para serem criados pelos participantes do evento, considerando a estrutura 85 

possível, além da definição nesta RGC de grupos de trabalho. Os grupos de trabalho deverão apresentar 86 

relatórios finais que serão encaminhados a Plenária Final para aprovação posterior e encaminhamento de 87 

políticas da AGB relativos às proposições colocadas nos GTs. Posteriormente foi realizada uma discussão 88 

sobre organicidade dos temas. O Igor da seção Niterói pleiteava a separação dos temas por eixos e outra 89 

proposta feita pela AGB Prudente para manter somente os temas. Após breve discussão ficou definido por 90 

unanimidade que seria somente por temas Foi desencadeado um debate para proposições de temas onde 91 

os inscritos Bernardo, Rafael, Zeno, Renata, Fábio, Igor, Flávia, Arnaldo, Paulo, Maria, Marcelo, Maurício, 92 

XXXXXXXXXXXX. Após as propostas foram escolhidos e aprovados os seguintes GTs: 01-Exame Nacional 93 

de Cursos; 02-Projeto Político Pedagógico para Formação do Geógrafo: bacharelado e licenciatura; 03-A 94 

Práxis do Geógrafo em sala de aula; 04-Privatização do Ensino e Construção do Conhecimento;05-O 95 

Ensino da Geografia na Educação Popular; 06-Pós–Graduação e Pesquisa em Geografia; 07-Políticas 96 

Públicas. O tema sete inicialmente cotado como Políticas Públicas foi discutido e proposto uma subdivisão 97 

em dois temas "Políticas Públicas em Educação e "Reforma da Previdência", com votação a favor das 98 

seções locais São Paulo, Curitiba, Dourados, Niterói, Espírito Santo e DEN, sendo as seções de Presidente 99 

Prudente, Goiânia, Catalão e Uberlândia votaram contrários. Assim ficou aprovado como tema 07- Políticas 100 

Públicas em Educação e como tema 08- Reforma da Previdência. O tema seis foi discutido se deveria ser 101 

Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia ou Pós –Graduação e Pesquisa em Ensino de Geografia. Após 102 

votação a segunda hipótese ficou aprovada com um voto de discordância da Maria Creuza – seção local. 103 

PAUTA 05 VI CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA. Foi Iniciada a discussão do VI CBG a partir da 104 

Fala do Prof. Manuel Calaça da Universidade Federal de Goiânia, que nos apresentou como resultado da 105 

reunião na cidade de Catalão, com a presença da seção local mais a seção de Goiânia e Uberlândia, a 106 

Carta de Catalão, proponente de princípios norteadores da realização do VI CBG. assim como o relatório 107 

das condições físico-espaciais da sede do evento. São proposições aceitas por unanimidade dos presentes 108 
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os seguintes pontos da Carta de Catalão: 1- Orientar-se pelos princípios norteadores aprovados na 77a. 109 

RGC realizada em Goiânia (nov/2002); 2 – Assegurar a participação ampla e irrestrita de todos aqueles que 110 

são comprometidos com a Ciência Geográfica no país; 3 – Garantir preços acessíveis (inscrição) de forma a 111 

garantir a participação efetiva de estudantes e professores da rede pública; 4 – Quanto a estrutura atender 112 

a demanda inicialmente pensada para aproximadamente 4.000 inscritos. Assegurar alojamento e 113 

restaurantes para satisfazer as necessidades dos estudantes; 5 – Formar uma Comissão Organizadora com 114 

a presença das Locais proponentes (Goiânia, Catalão e Uberlândia) e a DEN; 6 – Profissionalização de 115 

algumas atividades para fins específicos (secretaria, limpeza, segurança etc); 7 – Que a Coordenação de 116 

finanças seja efetivada em acordo entre as Locais e a DEN; e 9 – Que trabalhos de campo fiquem sob 117 

responsabilidade das Seções Locais e sejam realizados antes do evento, mas que seja assegurado um 118 

espaço para uma discussão durante o evento. Colocado ainda a proposta da elaboração do caderno de 119 

teses, documento este proponente e norteador dos debates. A mesa encaminhou a discussão da estrutura, 120 

do tema e da autonomia da comissão científica juntamente com a comissão organizadora. Com respeito à 121 

estrutura foram definidas a partir de intenso debate e com a participação de todos, as seguintes atividades 122 

que estarão presentes no congresso, são elas: os espaços de diálogos, mesas redondas, mini-cursos, 123 

conferências, uma mesa redonda especial onde serão apresentadas as conclusões dos trabalhos, além de 124 

uma Assembléia Geral Extraordinária Estatuinte, especialmente convocada para este fim, segundo o artigo 125 

62, Parágrafo único e uma Assembléia Geral Nacional no Final do Congresso. Todas estas atividades 126 

estarão orientadas a partir da constituição dos eixos temáticos e os eixos transversais, constituindo todo o 127 

encontro na verdade em um grande grupo de trabalho, proponente das futuras políticas da AGB. Ficou 128 

estabelecido que se deverá dar um novo caráter ao Espaço de Diálogo, resgatando na verdade seu espírito 129 

inicial, de atividade crítica, diagnóstica e proponente, essencialmente político-científica. O mini-curso foi das 130 

atividades propostas a única na qual teve sua realização questionada pelas seções locais do Espírito Santo, 131 

Niterói e São Paulo, sendo aprovada pelo voto a favor das seções de Goiânia, Dourados, Catalão, 132 

Presidente Prudente, Uberaba, Uberlândia e DEN. Logo em seguida, ficou decidido que os mini-cursos 133 

deverão conter na ementa uma carga horária de no mínimo 9 horas e no mínimo 6 horas e serão propostos 134 

pela comissão científica, assim como os seus ministradores, visando garantir a sua qualidade e harmonia 135 

com o espírito do encontro. Com respeito à definição do tema e os eixos temáticos do VI CBG, ficou assim 136 

decidido após a intensa participação de todos os presentes: que o tema do VI CBG será: Setenta Anos de 137 

AGB: As transformações no Espaço e a Geografia do Século XXI. Em seguida passou-se à discussão dos 138 

Eixos temáticos e transversais que nortearão toda discussão político-científica do congresso. Foram 139 

definidos os Eixos Transversais: 1) Multiplicidade Escalar; 2) Epistemologia; 3) Projeto e Políticas Públicas 140 

para o Brasil; 4) Ensino, os quais deverão permear toda discussão do congresso. Do mesmo modo, os eixos 141 

temáticos deverão se articular em rede com todas as outras atividades do congresso, culminando com a 142 

elaboração de documentos que irão apontar os caminhos a serem seguidos pela AGB assim como embasar 143 

o seu posicionamento político – científico. Os Eixos Temáticos definidos são: 1) A questão campo/cidade: 144 

contribuições da Geografia; 2) Gestão dos Recursos Naturais; 3) História do Pensamento Geográfico; 4) 145 

Ensino, Formação profissional e Mercado de Trabalho; 5) Território, Região e Redes. Com respeito à 146 

formação da comissão científica foi levantado o debate com a participação dos seguintes inscritos: 147 

Bernardo, Marcelo, Calaça, Fábio, Gisele, Scarim, onde foi deliberado por unanimidade que a constituição 148 

dos membros da comissão científica deverá ser norteado pelos seguintes critérios, ser militante da AGB e 149 

ter competência técnica para demanda. Esta comissão deverá portanto, dentro dos critérios aprovados pela 150 

79 RGC de Presidente Prudente, pensando os eixos, sua composição e organicidade, bem como elaborar 151 

os devidos documentos propostos (Caderno de Teses e Relatórios Finais). Com respeito à composição 152 

desta Comissão Científica após um breve debate propiciado pelos inscritos: Bernardo, Calaça, Baeta, 153 

Gisele, Igor e Zeno, definiu-se pelo encaminhamento de duas propostas. Como Proposta 1, temos: 154 

composição da Comissão científica de 15 membros, sendo 1 por eixo temático a ser indicado pela 155 

Comissão organizadora e 2 indicados por esta RGC. Certos de que são 5 os eixos temáticos. Proposta 2 – 156 

uma indicação por eixo temático da Comissão Organizadora e os demais membros indicados pela RGC em 157 

aberto. Processou-se a  votação, cujo resultado indicou a proposta um (1) por vencedora com oito votos das 158 

seções locais Presidente Prudente, Dourados, Belo Horizonte, Uberaba, São Paulo, Catalão, Goiânia, 159 

Uberlândia, tendo a proposta um (1), por consenso a inclusão de mais dois (2) nomes indicados pela RGC, 160 

para composição do eixo 4, sendo estes impreterivelmente da área de ensino de geografia. Para 161 

composição da Comissão Científica foram apresentados os seguintes nomes: Manuel Fernandes (UFCE); 162 
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Ariovaldo (USP); Scarim(AGB-ES); Wilhian (UFMG); Zeno (UFP); João Cleps (UFU); Manuel Rodrigues 163 

(UFG Catalão); Francisco Mendonça UFPR ; Márcio Catai - UNICAMP; Eguimar - UFG; Raul UNSEP P. 164 

Prudente; Wagner (USP); Paulo Alentejano (UERJ); Gisele (UFES); Carminha (UNESP P. Prudente); 165 

Renato Emerson (UERJ); Carlos Valter (UFF); Rui Moreira (UFF); Rogério Costa (UFF); André Martins 166 

(USP); Sandra Lencione (USP); Wanderlei Messias (USP); Glória (USP); Cláudio (UFES); Cláudio Barbosa 167 

(UERJ); Marcos Couto (UERJ); Genilton (Paraná); Sônia (USP); Cátia Antonia (UERJ); João Osvaldo. A 168 

eleição dos nomes indicados pela RGC, respeitando os critérios propostos foi por eixo, com voto direto das 169 

locais, sendo aprovado para composição da Comissão Científica do VI CBG os nomes a seguir: no Eixo 1 – 170 

A questão campo/cidade: contribuição da geografia foi aprovado Paulo Alentejano (UERJ) e João Cleps 171 

(UFU); no Eixo 2 – Gestão dos Recursos Naturais foi aprovado Carlos Valter (UFF) e Francisco Mendonça 172 

(UFPR); no Eixo 3 – História do Pensamento Geográfico foi aprovado Eliseu (UNESP) e Zeno Crocetti 173 

(UFP); no Eixo 4 – Ensino, Formação Profissional e Mercado de Trabalho, foi aprovado para atuar na área 174 

de ensino Gisele Girard (UFES) e Wilham (UFMG), completando o eixo foi aprovado Renato Emersom 175 

(UERJ) e Marcos Couto (UERJ); no Eixo 5 – Território, Região e Redes foi aprovado Egüimar (UFG) e 176 

Scarim (AGB-ES). Os nomes indicados pela RGC do VI C.B.G.serão convidados pela comissão 177 

organizadora, compondo a Comissão Científica do VI CBG. Deliberou-se, ainda, que no caso da indicação 178 

pela RGC de parte da Comissão Científica não for confirmado algum nome convidado fica a cargo da 179 

Comissão Organizadora a escolha de outras indicações a partir da lista de nomes inicialmente constituído 180 

nesta RGC. A comissão científica em conjunto com a comissão organizadora do VI CBG terá total 181 

autonomia dentro dos parâmetros definidos pela 79o. RGC e contidos nesta presente ATA para demais 182 

deliberações concernentes à realização do VI Congresso Brasileiro de Geografia. Fica aqui também 183 

explicitado o entendimento da 79o. RGC de que outras entidades co-irmãs e membros do Movimento social 184 

deverão ser convidados para composição das mesas e como observadores do encontro, a fim de 185 

contribuírem na construção do conhecimento geográfico. Com respeito aos trabalhos de campo deliberou-se 186 

que estes antecederão o Congresso e serão organizadas pelas seções locais e componentes da Comissão 187 

Organizadora. Encaminhamentos:  Elaborar uma primeira circular, até dia 10 de setembro para informar as 188 

locais o tema, os eixos temáticos e transversais, um pequeno texto, explicitando o espírito do congresso, e 189 

as datas para participação das locais na sugestão dos sub-eixos com ementa e demais atividades do 190 

congresso. Propostas de sub-eixos até 30 de setembro. PAUTA 6 - ESTATUINTE Aberta a discussão foram 191 

os inscritos: Arnaldo, Zeno, Bernardo, Maurício, Creuza, Flávia, Gisele, Paulo Henrique e Calaça. Após suas 192 

contribuições, foi assim deliberado pelos presentes por unanimidade. A realização de uma Assembléia geral 193 

Extraordinária de caráter estatuinte, a ser realizada no VI CBG. A realização nos dias 02 ,03 e 04 de abril de 194 

2004 na cidade de Vitória – ES, a cargo da local, uma RGC com pauta única voltada para Assembléia Geral 195 

Extraordinária Estatuinte. Para tanto as seções locais deverão encaminhar até o dia 30 de outubro à seção 196 

Espírito Santo suas contribuições que deverão pela mesma ser sistematizadas e reencaminhadas as locais 197 

no prazo máximo de 15 de novembro. Com a finalidade de se fazer cumprir o artigo 62o Parágrafo Único do 198 

Estatuto da entidade, ficou estabelecido como prazo máximo para encaminhamento, por escrito, para a 199 

DEN, de projetos de reforma parcial ou total do presente estatuto, a data máxima de 10 de março de 2004, 200 

estes devidamente protocolados, ficando assim a cargo da DEN, o cumprimento dos prazos e 201 

encaminhamentos regimentais. Encaminhamento: Envio de circular a todas as locais, lhes dando ciência 202 

das deliberações e prazos contidos neste ponto de pauta. PAUTA 07 – DOCUMENTO CONEEG Após 203 

leitura dos documentos apresentados pela CONEEG, assim como a carta aberta de esclarecimentos do Sr. 204 

João roque Neto, Segundo Tesoureiro da DEN, pelo Sr. Bernardo Mançano Fernandes – presidente da 205 

DEN a 79o. Gestão Coletiva da AGB deliberou que diante de todos os fatos apresentados até o momento 206 

temos a considerar: 1- que houve descontrole na organização do XVI EREGENE – Encontro Regional de 207 

Estudantes de Geografia do Nordeste; 2- que tal descontrole foi observado por ambas as partes, 208 

organização e participantes (Comissão de Aprovação das Contas); que não surgiu até o momento nenhum 209 

fato objetivo ou documento comprovando qualquer conduta culposa ou dolosa, relativa à prestação de 210 

contas ao COREGENE (Conselho Regional dos Estudantes de Geografia do Nordeste), que justifique uma 211 

tomada de decisão por parte de nossa entidade sobre o assunto. Dessa forma, esta RGC não tem 212 

referências consistentes e se encontra limitada na análise dos fatos e por isso impossibilitada de tomar 213 

alguma decisão sobre a questão, que não a de reservar a posição de nos mantermos abertos ao assunto, 214 

desde que novos documentos e provas não forem apresentados. PAUTA 8 – DESTINO DO INTERCÂMBIO 215 

DA REVISTA TERRA LIVRE Após a apreciação do caso pelos presentes à 79o. RGC, deliberou por 216 
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unanimidade que em consulta a ser feita pelo Sr. Presidente da DEN, Bernardo Mançano, dos programas 217 

de pós-graduação das Regiões Nordeste e Centro – Oeste durante o próximo encontro da ANPEGE. Seria 218 

oferecida aos mesmos a oportunidade assumirem o intercâmbio nacional e internacional de periódicos da 219 

Revista Terra Livre, assim como os seus custos em troca de um espaço para o funcionamento da seção 220 

local da AGB. PAUTA 9 – NORMATIZAÇÃO DO INTESESSÕES E CADASTRO NACIONAL DE SÓCIOS 221 

Com respeito ao Grupo de discussão, AGB- Intersessões, fica deliberado pela RGC que o mesmo deve 222 

manter as suas características, a manutenção dos atuais membros, assim como a sua moderação pela 223 

secretária da DEN. Já a criação de um cadastro nacional de sócios, após a fala dos inscritos: Igor, Bernardo 224 

e Ricardo, deliberou-se pela RGC, que o mesmo deve ser regulamentada pela próxima RGC. PAUTA 10 – 225 

CALENDÁRIO 2003 Apresentada a questão pelo Presidente da DEN, onde apesar dos esforços o 226 

calendário projetado para o ano de 2003 não vem sendo cumprido, que o mesmo a partir de então o seja, 227 

respeitando as deliberações desta RGC. PAUTA 11 –INDICAÇÕES PARA CONSELHOS E COMISSÕES 228 

Após a fala do Presidente, convencionou-se comumente com a plenária que a indicação de representantes 229 

da instituição, deve ser precedida da construção de uma "massa crítica" que permita a esses representantes 230 

de fato transmitir o posicionamento da AGB. PAUTA 12 – REDE ALERTA CONTRA O DESERTO VERDE / 231 

REDE BRASIL LIVRE DE TRANSGÊNICOS Dando continuidade dos debates propostos na plenária desta 232 

RGC, segue deliberações da mesma sobre a pauta proposta. A DEN deverá incentivar as seções locais a 233 

desenvolver projetos de pesquisa sobre temas, assim como transpor para o sítio da AGB, links que possam 234 

incentivar os internautas na participação destes temas. A DEN não deverá filiar a AGB neste momento a 235 

Rede Brasil Livre de transgênicos, mas deverá solicitar ao Prof. Carlos Walter a subsidiar as discussões 236 

dentro da entidade. PAUTA 13 – SUCESSÃO DA DEN/LOCAIS Após fala do Presidente, foi deliberado pela 237 

plenária da RGC, que deverá ser incentivado as discussões acerca da sucessão da DEN, anteriormente a 238 

realização do VI C.B.G. A seção local Espírito Santo sugeriu que fosse criado o dia da AGB, sendo ele no 239 

próximo dia 17 de setembro (data de fundação da entidade), sendo comemorado no 7o. Encontro de Prática 240 

de Ensino que ocorrerá também neste dia. A sugestão apresentada foi aceita por esta RGC. PAUTA 14 – 241 

SINAGET O presidente comunica à plenária da RGC a intenção de realização do Simpósio Nacional do 242 

Trabalho, previsto para os meses de agosto /setembro de 2004, com local ainda para ser definido. Este foi 243 

aprovado por esta RGC. PAUTA 15 – GEOSAÚDE novamente o presidente comunica a plenária da RGC a 244 

realização do Primeiro Encontro Mundial de Geografia da Saúde, em março de 2004, com local e datas a 245 

serem definidos. PAUTA 16 – CONVÊNIOS: Presidente transmitiu a intenção de realização por parte de 246 

empresa da área de saúde um convênio conosco, visando a obtenção de descontos em plano de saúde 247 

para sócios da AGB. Esta RGC deliberou que tal discussão deverá primeiramente acontecer em todas as 248 

seções locais, e decidido posteriormente. PAUTA 17 – PRÓXIMA RGC – Foi deliberado pela plenária da 249 

RGC que a próxima Reunião de Gestão Coletiva deverá acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro deste 250 

ano na cidade de Uberlândia –MG. Deverá ser convocada para os dias 03, 04 e 05 de abril de 2004 uma 251 

RGC com pauta única Estatuinte e como local a cidade de Vitória –ES. Não havendo mais nada a relatar 252 

declarou-se encerrada a 79o. Reunião de Gestão Coletiva, presidida pelo presidente da AGB, Bernardo 253 

Mançano Fernandes, e secretariado por mim, Fábio Marcos Rodrigues, que lavrei a presente ata em 254 

Presidente Prudente, dezenove de julho de dois mil e três.  255 
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