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ATA DA 139ª REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA (RGC)
PERÍODO: 20/09 a 22/09 de 2019
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP), Rua Roberto Simonsen, 305,
Centro Educacional – Presidente Prudente (SP).
Seções Locais credenciadas: ABC, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, João Pessoa, Juiz
de Fora, Niterói, Presidente Prudente.
Seções Locais que enviaram justificativa de ausência: Baixo Amazonas e Caicó.
Lista de Presença: Cássio Pereira (AGB ABC), Paulo Henrique Loffredo de Andrade (AGB
ABC), Arthur Morais Faasen (AGB Belo Horizonte), Paulo Roberto da Silva Rufino (AGB
Campinas), Rafael Henrique de Moura (AGB Campinas), Rachel Facundo Vasconcelos (AGB
Fortaleza/DEN), Raisa Maria Regala (ABG João Pessoa), Albert Milles de Souza (AGB Juiz
de Fora/DEN), Vitor Júlio Gomes Barreto (AGB Juiz de Fora), Fabrícia Costa Corêa (AGB
Niterói), Ronald Coutinho dos Santos (AGB Niterói), Bruna Fernandez Guimarães Borsoi (SL
Presidente Prudente), Carolina Russo Simon (SL Presidente Prudente), Diógenes Rabello (SL
Presidente Prudente), Sidney Todescato Leal (SL Presidente Prudente), Lucas Souza Silva
(AGB Presidente Prudente), Airton C. Leite (AGB São Paulo), Fábio Contel (SL São Paulo),
Silvia Lopes Raimundo (AGB São Paulo), José Carlos Dantas (AGB Presidente
Prudente/DEN), Lorena Izá Pereira (AGB Presidente Prudente/DEN), Amanda Emiliana
Baratelli (SL Três Lagoas/DEN), André Azoury Vargas (SL Vitória). Caio Tedeschi de Amorim
(SL São Paulo/Secretário Executivo).
Dia 20/09:
1. Abertura
A 139ª RGC teve início com a definição da comissão eleitoral para a assembleia do dia 22 de
setembro, de acordo com as indicações do cartório. Comissão Eleitoral: Arthur Faasen (SL
Belo Horizonte), Fabrícia Correia (SL Niterói), Vitor Júlio Gomes Barreto (SL Juiz de Fora),
Caio Tedeschi (SL São Paulo/Secretaria). Em seguida foi realizada a avaliação da ata da 138ª
RGC (realizada em Belo Horizonte entre 20 e 22 de setembro de 2019). SL Niterói (Fabrícia)
– observa na ata a SL Niterói não consta na comissão de Grupos de Trabalho. Sugere que
em todas as votações sejam inseridas as seções locais e não apenas os números dos votos,
SL Niterói (Ronald) – destaca que no sumário consta como se tivesse sido aprovada a RGC
extraordinária em novembro de 2019, quando na realidade não foi aprovado, apenas
indicativo. SL Vitória (André) – observa que o site do CBG não está no ar. José Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – esclarece sobre a questão com a Dype e ressalta que grande
parte das atas estão disponíveis no site da AGB Nacional. APROVADO COM DESTAQUES.
2. Comunicações
José Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – inicia o ponto de pauta esclarecendo que o
objetivo é como tornar a comunicação que é nacional. SL Juiz de Fora (Vitor) – coloca que
a Nacional consegue comunicar muito pouco com os associados e não associados,
considerando que os canais são apenas o interseções e site. Relata que a SL trouxe como
proposta a criação de perfis da AGB Nacional em redes sociais. O coletivo de comunicações
da Diretoria Executiva Nacional seria o responsável pelos perfis, mas as seções locais
alimentariam. Criação de uma lista de transmissão do WhatsApp. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – destaca que a ideia da lista de transmissão é a divulgação das atividades da
AGB. SL Campinas (Paulo) – destaca que seria interessante que cada SL indique um
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membro para estar nesse coletivo de comunicações/administrador do perfil para divulgação.
Sobre o interseções destaca que algumas pessoas que não se sentem confortável porque
não se sabe quem tem acesso, quem está lendo. SL ABC (Paulo) – destaca que a SL é
recente e que ainda estão buscando se inteirar. Coloca que deve se pensar quais são as
formas de comunicação, quem queremos comunicar e como. Há a necessidade de uma
comunicação interna e comunicação externa. É necessário pensar as escalas em que
queremos nos comunicar. A comunicação nacional tem que cumprir a representatividade. SL
Três Lagoas (Amanda) – destaca a importância da comunicação entre as seções locais,
especialmente via grupos de trabalho. A AGB precisa de um fortalecimento da divulgação das
atividades de seções locais e propõe um canal de comunicação mais rápido e articulação
entre GTs.SL Niterói (Ronald) – destaca que o interseções é um canal de comunicação entre
seções locais, é uma pauta de comunicação. Entende que não é função da DEN se comunicar
com os associados, isso é a pauta das seções locais. O canal de comunicação externo é o
site e qual é a finalidade do site. Tem um espaço no site da AGB Nacional para divulgar. Dar
uma função para o site, para além de ser um repositório de ata e de trabalho. É necessário
pensar uma política de comunicação em escala nacional. Proposta que as seções locais
façam um balanço das suas políticas de comunicação. SL Niterói (Fabrícia) – destaca que o
prazo proposto seja até a 140ª Reunião de Gestão Coletiva e enfatiza que devemos pensar a
comunicação através de: 1) DEN-Seções Locais, 2) Seções Locais- Seções Locais e Seções
Locais-associados = comunicação nacional. Sugere que a DEN inclua as Seções Locais no
interseções. SL Presidente Prudente (Carolina) – coloca a proposta de criação de um canal
especifico entre os coletivos de comunicação das seções locais e DEN. SL Presidente
Prudente (Diógenes) – ressalta que a Seção Local fez o esforço de pensar a comunicação
em escalas.SL João Pessoa (Raisa) – não acumulou. SL Fortaleza (Rachel) – coloca que a
Seção Local está buscando atuar para além da universidade e está é a proposta do Boletim
Geográfico da Seção Local, que está sendo divulgado na mala direta de sindicatos. Destaca
também a necessidade de se fazer parcerias e não focar apenas nas atividades da AGB.
Temos que dialogar para além dos nossos pares. Ressalta que o grande problema do
interseções é que nós não lemos. Temos que adequar a linguagem. SL Belo Horizonte
(Arthur) – sem acúmulo. SL Vitória (André) – ressalta que a seção local está em um
processo de renovação. A seção local utilizou o WhatsApp como canal, o que gerou uma
aproximação maior devido ao perfil dos associados. A gestão também criou um grupo de
WhatsApp para os associados. Ressalta que as novas formas/plataformas até que ponto
resolve o problema. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – questiona se temos cumprido esse papel
de projetar a entidade em nível nacional. SL ABC (Paulo) – destaca que a proposta da Seção
Local Niterói sobre o balanço dos coletivos de comunicações é excelente. Temos que pensar
o que comunicar e que a linguagem atual é muito mais imagética do que textual. SL Niterói
(Fabrícia) – coloca que a projeção nacional da entidade se dá a partir das seções locais. É
muito mais complicado criar perfis da AGB Nacional. Não tem como projetar a entidade se as
seções locais não divulgam. SL Niterói (Ronald) – coloca que texto sem imagem não circula.
O maior diferencial da AGB é que a base da entidade é local, ao mesmo tempo que traz alguns
problemas, é o que leva a entidade. SL Presidente Prudente (Carolina) – coloca que a
discussão, ressalta a necessidade e importância de uma identidade visual da AGB. José
Carlos – coloca que não sabe se é necessário a criação de perfis da AGB em redes sociais,
sendo que já temos as potencialidades das seções locais. SL Presidente Prudente
(Diógenes) – questiona se a questão é as redes ou as nossas formas de comunicação. SL
Fortaleza (Rachel) – ressalta que não adianta propor pontos que não podemos executar.
Destaca que é interessante a proposta de criar canais alternativos de comunicação entre
locais e nacional. SL São Paulo (Silvia) – coloca que o ponto de comunicações foi discutido
na Seção Local e destaca que o e-mail ainda é fundamental. A comunicação rápida pode ser
feita via outros canais, o que pode ser selecionado pela RGC. Coloca a necessidade de
manutenção do site para que o mesmo não saia do ar. SL Juiz de Fora (Vitor) – a ideia não
é de que a DEN comunique com os associados, mas sim como um canal de aglutinação dos
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materiais produzidos pela Seções Locais. Destaca que não são todas as unidades da
federação que possuem Seções Locais ativas. O interseções é importante, mas que existam
novas formas de se comunicar. Destaca que talvez fosse interessante retirar a proposta e
transferir para a próxima RGC. SL Niterói (Fabrícia) – esclarece que o coletivo de
comunicação foi criado no ENG de 2010 mediante a necessidade de divisão de trabalhos. SL
Três Lagoas (Amanda) – coloca que temos que deliberar se vamos ter ou não um perfil/canal
em redes sociais e que o coletivo de comunicações avalie as possibilidades. SL Niterói
(Ronald) – coloca que a questão que precede é se a comunicação é entre a DEN e os
associados ou entre DEN e Seções Locais. PROPOSTA 01: criação de uma comunicação
direta da DEN com os associados. NÃO APROVADO (01 voto a favor: SL Juiz de Fora; 08
votos contra: SL Campinas, SL Três Lagoas, SL Niterói, SL Presidente Prudente, SL
Fortaleza, SL Vitória e SL São Paulo; 02 abstenções: SL Belo Horizonte e SL João Pessoa).
A proposta de criação de uma rede social da AGB Nacional que seria gestado pela DEN,
incluindo e lista de transmissão de Whatsapp cai por terra. PROPOSTA 02: reorganização do
site com informações da AGB e sobre a Geografia em Geral. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Na próxima RGC as Seções Locais deveram indicar os conteúdos a serem
informados (inserir na convocatória da 140ª RGC). PROPOSTA 03: realização de um balanço
das Seções Locais de suas políticas de comunicação para a 140ª RGC (DEN-Seções Locais;
Seções Locais-Seções Locais; Seções Locais – Associados). APROVADO POR
UNANIMIDADE. Proposta 04: criação de canal de comunicação entre coletivos de
comunicação das Seções Locais. APROVADO (08 votos a favor: SL Juiz de Fora, SL
Campinas, SL ABC, SL Três Lagoas, SL João Pessoa; SL São Paulo, SL Fortaleza, SL Vitória;
02 votos contra: SL Niterói e SL Belo Horizonte). SL Presidente Prudente (Diógenes) –
coloca que não é interessante votar a padronização da comunicação da AGB agora, mas sim
qualificar nas assembleias das Seção Locais, ser debatido em conjunto com o balanço dos
coletivos de comunicação e depois votado em RGC. SL Belo Horizonte (Arthur) – destaca
que é algo simples. SL Presidente Prudente (Carolina) – destaca que se for deixar para a
próxima RGC, serão mais três meses de adiamento da padronização e que seria interessante
votar o ponto agora, o balanço pode vir depois. PROPOSTA 05: Padronização visual da
comunicação visual da AGB Nacional. APROVADO (10 votos a favor: SL Juiz de Fora, SL
Campinas, SL ABC, SL Três Lagoas, SL João Pessoa, SL São Paulo, SL Niterói, SL Belo
Horizonte, SL Vitória, SL Presidente Prudente; 01 voto contra: SL Fortaleza).
Encaminhamento: a padronização será realizada pelo coletivo de comunicação da Diretoria
Executiva Nacional. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que sobre a devolutiva
dos delegados/representantes indicados pela AGB via Seções Locais e Diretoria Executiva
Nacional aos eventos e representações informa que no início do mês de agosto a Campanha
Nacional em Defesa do Cerrado entrou em contato com a AGB solicitando a participação da
mesma em uma atividade da Campanha. Como a indicação era imediata, a DEN indicou
Lorena Izá Pereira pelo fato da mesma ter disponibilidade de agenda e trabalhar com o tema
do Cerrado. A atividade foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2019 no Centro de
Formação do Conselho Indigenista Missionário (CIMi), em Luziânia (GO). A DEN custeou o
deslocamento (R$ 434,69) e a Campanha disponibilizou o alojamento e alimentação. A pauta
da reunião foi a articulação para a construção do Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado,
que deverá ser realizado em setembro de 2020. A possível contribuição da AGB será através
da indicação de pesquisadoras (es) para auxiliar na construção dos casos do Tribunal. O
relato da atividade foi enviado via interseções e a chamada para a indicação de pesquisadoras
(es) em breve será divulgada também pelo interseções.
3. Relatos das Seções Locais
SL Juiz de Fora (Vitor) – relata o funcionamento da Seção Local mediante a participação das
pessoas associadas e seus perfis. Reúnem-se quinzenalmente na diretoria, bem como os GT.
Informa que a Seções Locais vem se fortalecendo e realizou um seminário interno da Seção
Local para organizar as ações da mesma. Informa a realização de uma atividade do GT de
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Educação sobre financeirização da educação. Também existe um Grupo de Discussão sobre
raça, o qual consegue trazer muitas pessoas de fora da Seção Local. Existe a proposta de
realizar atividade na semana da consciência negra com o GT e o GD supracitados. Informa
que em 2020 farão 40 anos que foi realizada a primeira RGC da AGB em Juiz de Fora e a
Seção Local gostaria de realizar uma RGC. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – complementa a
fala de Vitor informando as condições de organização para a divulgação de informações e
materiais. SL Campinas (Paulo Rufino) – informa a dificuldade de conseguir trazer novas
pessoas para as assembleias da Seção Local. Problematiza que as demais atividades da
Seção Local, como mesas e oficinas, trazem muitas pessoas para participação, embora o
número de participação não seja acompanhado de associação das pessoas que participam
na SL. Informa que estão contribuindo com as atividades do curso de Geografia e exemplifica
a construção da semana de Geografia da UNICAMP em 2019. Problematiza que a Seção
Local é muito procurada para ajudar em encontros, seja de organização ou financeiramente,
mas questiona que essa prática é sempre acompanhada de uma problematização de que é
importante a associação na Seção Local. Informa que alguns associados estão demandando
a criação de um GT de Ensino. Informa que houve a realização da atividade Pós-Fala
Professor(a)! totalizando sete pessoas. Também estão numa campanha de aproximação com
os professores do departamento. Informa que estão atrasados para o processo eleitoral. SL
Campinas (Rafael) – complementa afirmando que estão com dificuldades de renovação de
quadros na SL e que a sede pode ser transferida para outro local. SL ABC (Paulo) – informa
que a Seção Local tem particularidades devido o curso de Geografia da universidade em que
estão vinculados está fechando e isso coloca dificuldades para a organização da Seção Local.
Problematiza o desmonte dos cursos de humanas na Fundação ABC, que é uma política da
reitoria. A Seção Local e os estudantes fizeram uma proposta para a criação de uma pósgraduação na universidade. Estão analisando a grade do curso e entende que o perfil de
estudantes do curso estavam engajados com um pensamento crítico. Estão pensando em
propor a criação de um curso de Geografia em outra universidade. Informa que as reuniões
da Seção Local ocorrem mensalmente devido as dificuldades de organização da SL, bem
como dos lugares onde ocorrem as reuniões. Informa que estão com 17 associados e que
esse número cresceu esse ano e que o perfil destes é de 80% de professores e 20% de
estudantes. Estão com parceria com a APEOESP para angariar associados. Informa que
estão realizando minicursos para dar movimento à Seção Local. Estes minicursos são mais
voltados para o ensino de Geografia. Estão cobrando um valor para o minicurso e que existe
desconto para pessoas associadas. Estão com dificuldades de fornecer certificado dessa
atividade. Informa que as pessoas que compõem a Seção Local estão vinculados a outros
movimentos sociais e sindicatos também, bem como pautas políticas que são princípio da
entidade. Informa que o documentário não obteve continuidade nos últimos tempos, pois
dependem de um planejamento que necessita de um comprometimento e que as pessoas
não estão com agendas disponíveis. Faz uma leitura sobre a conjuntura da realidade da
região, informando que os planos diretores estão ditando a dinâmica urbana da região e a
Seção Local está tentando se aproximar desse processo. Também estão realizando ações
voltadas para a área de ensino na região. Proposta de criação de um GT de Ensino da Seção
Local. Estratégias de publicações através de moções de repúdio como forma de impulsionar
a Seção Local e o posicionamento da Seção Local. Informa que estão com o site e as redes
sociais atualizadas e que estão pensando políticas financeiras pautadas na venda de material.
Também a criação de uma biblioteca de materiais e de informações sobre Geografia.
Comunica o falecimento da professora Lívia Contrim, professora do curso de Geografia da
Fundação Santo André. SL Três Lagoas (Amanda) – informa que a Seção Local conseguiu
realizar a eleição para a nova gestão, porém com dificuldades devido a disponibilidade das
pessoas. Informa que a graduação está se aproximando da Seção Local e demandam a
criação de GT. Problematiza a associação de professores universitários na Seção Local. A
Diretoria se reúne mensalmente. Informa que foi realizado uma atividade da AGB e que teve
boa participação. Informa que a SL tem 65 associados. Também informa outras atividades
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realizadas nos últimos tempos e também a construção de parcerias em atividades no curso.
Informa a dificuldade de articulação com o sindicato dos professores, mas que a Seção Local
está buscando estas parcerias para tentar convidar os professores da educação básica.
Parceria com o curso de Aquidauana, que já teve Seção Local, num evento que estão
organizando e que terão descontos para associados da AGB no evento. No evento também
há propostas de atividades sobre a AGB. Também estão pensando a criação de um GT de
Ensino e um de Raça. SL Niterói (Fabrícia) – informa a realização de duas assembleias, de
reuniões da diretoria e dos GTs. Participação em um curso de cartografia no campus de São
Gonçalo. Também conseguiram pensar em um calendário de atividades para esse ano.
Realizarão duas atividades do GT de Agrária, mesas redondas. Também realizarão atividade
sobre climatologia com a presidenta da Seção Local, Núbia. Também haverá um curso sobre
o processo seletivo da pós-graduação da UFF, tanto no projeto quanto das bibliografias que
constam no edital do processo. Também uma mesa sobre os impactos da mineração no Brasil
em novembro com José Jardins, que é uma atividade do GT de Ensino. Informa que estão
tendo dificuldades de participação das assembleias na UFF, onde fica a sede da Seção Local.
Também informa que as assembleias estão um pouco esvaziadas, na maioria das vezes
apenas com a diretoria e outra pessoa. O GT de ensino ainda não conseguiu se reunir para
pensar as agendas, mas que estão marcando uma data. SL Niterói (Ronald) – informa que
estão com dificuldades na própria diretoria devido a disponibilidade das pessoas devido a
conjuntura nacional do país e a participação das pessoas na SL. Informa que antes o GT se
confundia com a própria diretoria da Seção Local. SL Niterói (Fabrícia) – também
apresentam preocupação com a renovação da Seção Local na próxima gestão. Por fim
enfatiza que a associada Débora Simas foi a indicada da Seção Local para a participação na
videoconferência do Programa Nacional de Livro Didático (PNLD), demandado pela DEN via
interseções. SL Presidente Prudente (Carolina) – informa que a Seção Local conseguiu
regularizar a diretoria no cartório. A diretoria se reúne mensalmente na sede da Seção Local.
Informa que tem três GT ativos na Seção Local, porém com algumas dificuldades na
organização. Informa que o GT de Gênero e Interseccionalidades está com dificuldades de
organização. Também informa a realização da atividade pós-IX Fala Professor (a)!, que foi
realizado separado da assembleia e metade das pessoas participaram da atividade e a Seção
Local avaliam como positiva. Destaca a realização de cafés geográficos, para conversar com
as pessoas sobre a AGB e a RGC. A Seção Local avalia como positivo do ponto de vista de
estratégias de comunicação da Seção Local. Informa a realização de uma atividade pré-RGC
e avalia como positiva a atividade pela participação e pelo debate realizado. Informa que a
realização de atividades em espaços não-formais está sendo um ponto positivo. Informa que
a Seção Local teve dificuldades de participação na organização da semana de Geografia do
curso. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – expõe que o CPG conseguiu retomar as
publicações com três números até o momento neste ano. O CPG irá publicar em breve um
número regular, que é semestral. Informa que o perfil dos associados é da graduação, mas
que isso não se reverbera na participação destas pessoas nas assembleias. SL Presidente
Prudente (Diógenes) – informa que estão com dificuldades de manter o escopo do CPG em
vista dos artigos que são enviados à revista, com estudos muito pontuais. Convida todos para
publicação de textos na revista. Também esclarece a questão de indicação do GT de Ensino
sobre a videoconferência do Programa Nacional de Livro Didático (PNLD). A Seção Local
indicou a associada Ângela Katuta, porém a diretoria da Seção Local solicitou a retirada da
indicação desta. A assembleia avaliou que esta medida feriu a autonomia do GT de Ensino
através de uma autocrítica. SL Presidente Prudente (Carolina) – reforça que a assembleia
avaliou este ponto e fez uma autocrítica sobre esta medida e que foi importante para a
construção da Seção Local. SL João Pessoa (Raisa) – informa que a diretoria está com
dificuldades de organização interna e que a SL está avaliando a criação de um GT de ensino
como forma de angariar mais pessoas para a construção da SL. Estão com dificuldades de
disponibilidades dos membros para participação da diretoria. Informa que o perfil de
associados é em grande parte de estudantes de graduação. Informa que estão com
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dificuldades de regularização do estatuto e registro da chapa em cartório. Estão propondo um
curso de cartografia para tentar angariar associados também e que tentarão certificar os
participantes. Também informa que estão com um grupo de leitura do livro O Capital como
forma de tentar angariar pessoas para construir a Seção Local. Construção de parceria com
o Centro Acadêmico do curso, na tentativa de realização de atividades conjuntas. Articulação
com um grupo de estudos de Geografia Urbana no desenvolvimento das atividades do grupo,
tentando apresentar a AGB nos espaços. SL Fortaleza (Rachel) – informa a realização da
atividade pós-IX Fala Professor (a)! junto com a assembleia, avaliando que o encontro foi
muito bom e que houveram duas pessoas que se associaram após o encontro. A Seção Local
tem 12 cadeiras de representação em conselhos e acabam de receber mais um convite da
CAU para participação em políticas de habitação social para pessoas em situação de
vulnerabilidade social. A Seção Local está indicando uma associada para compor esta última
representação. Também participam de conselhos de meio ambiente, tombamento e
habitação. Também foram convidados para participação em um projeto para aquisição do selo
verde na cidade, em que se pauta na arborização das vias de circulação. Indicaram um nome
para participação na videoconferência do Programa Nacional do Livro Didático, solicitado pela
DEN. Lançamento do boletim geográfico da Seção Local como forma de comunicar as
pessoas que ocorreu durante a semana de Geografia da UECE. A SL está se articulando com
outras entidades para se posicionar contra a privatização de Jericoacoara, que é uma Área
de Preservação Ambiental estadual e que o governo federal não tem autonomia para
intervenção nesse espaço. Estão articulados com os professores que estão aguardando
serem chamados em um concurso que foi realizado na rede estadual. Informa que estão
firmando parcerias com movimentos sociais e outras organizações, entendendo que é
importante atuar para fora da universidade. SL Belo Horizonte (Arthur) – informa que a
Seção Local está com dificuldades de organização após o IX Fala Professor(a)!. Estão
refletindo sobre o futuro de atuação da Seção Local a partir de agora, visto que estavam
pautados pela construção do IX Fala. Estão articulando atividades com a escola em que o
Moraleida dá aula. Estão ainda articulados com as ocupações urbanas que estão ocorrendo
em Belo Horizonte. SL São Paulo (Airton) – elogia a organização do Fala Professor(a)! e
cobra o associado Leandro sobre a disponibilização de um material de memória do Encontro.
SL Vitória (André) – realiza um retrospecto histórico da participação da Seção Local e informa
que as articulações que estão surgindo, principalmente com a graduação, são devidas à
participação das pessoas nos encontros da AGB e que conseguiram eleger uma nova diretoria
da Seção Local. Informa que a gestão foi montada em paridade de gênero e com expressiva
participação da graduação. Realizaram um planejamento da realização de assembleias
mensais. As assembleias normalmente são compostas pela própria diretoria e poucos
associados. Informa a realização de um pós-fala como forma de rearticulação da SL e da
chapa eleita. Estão propondo a realização de um encontro estadual de Geografia no Espírito
Santo como forma de articular os cursos de Geografia do estado. Estão articulando a AGB e
o movimento estudantil da Geografia do estado para realização deste encontro. Informa que
a maioria dos sócios são da graduação. Informa que estão tentando articular os estudantes
de Pós-Graduação como forma de fortalecer a Seção Local. Informa a construção e
divulgação de uma nota de repúdio da SL sobre os ataques à universidade pública pelo
governo federal. Informa que a diretoria está pensando formas de comunicação que
aproximem os sócios, como grupos de Whatsapp e um perfil no Instagram. Informa que estão
com o CNPJ irregular e que estão tentando realizar este processo. Destaca que a Seção Local
não possui sede e que realiza as assembleias e reuniões em salas de aula da UFES ou em
laboratórios de professores próximos. Informa que a SL está sem GT ativo, mas que a nova
chapa e as pessoas associadas estão demandando a retomada dos GT da SL e que se criou
um “cargo” de formação e articulação de GT como forma de articular as pessoas na SL.
Informa que a SL tem site com informações em geral da Geografia e da AGB. Informa a
realização de um pré-IX Fala Professor (a)! juntamente com a Seção Local Belo Horizonte e
que participaram da semana de Geografia da UFES. SL São Paulo (Silvia) – informa que
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estão com dificuldades de angariar associados na Seção Local, ponderando que pode ter
haver com o fato da USP não ser um local atraente e que os professores estão associados
em outras entidades também. Informa que o perfil dos associados tem cerca de 60% de
estudantes de graduação e com boa participação de professores também. Informa que o Fala
impulsionou a participação das pessoas na Seção Local, em que as pessoas se sentiram mais
animadas para participação na Seção Local. Lembra que em 2017 a Seção Local fez uma
semana de geografia fora da USP em outras instituições na região metropolitana de São
Paulo. Foi importante por chegar em pessoas em que antes não chegariam devido a questões
de proximidade. Pensa que seria interessante das SL desenvolverem uma atividade comum
entre si para ser replicada nos locais e fomentar a apresentação da AGB. Informa que
houveram duas atividades pós-IX Fala Professor (a)!. As assembleia geralmente acontecem
apenas com a diretoria, com exceção da última que houve a participação de muitas pessoas.
A Seção Local está representando a AGB no conselho de segurança alimentar de São Paulo.
Sobre o Pré-ENG a Seção Local está pensando em fazer a atividade fora da USP com o intuito
de fortalecer cursos de Geografia de outras instituições da grande São Paulo. SL São Paulo
(Fábio) – informa que estão lançando notas em oposição aos ataques do governo federal nas
diversas dimensões do país. Também informa a realização de mesas redondas sobre os
temas da conjuntura nacional atual, sempre pensando a participação de pessoas que atuam
em frentes de movimentos sociais e de organizações. Informa que estão realizando atividades
sobre questões socioambientais e sobre a problemática dos agrotóxicos no Brasil. Na próxima
semana haverá uma mesa sobre a importância dos órgãos públicos de informações
geográficas com representantes de órgãos dessa natureza. Reforça a potência e importância
dos canais de comunicação da Seção Local e da AGB em geral para divulgar as atividades
para fora da entidade. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – realiza a leitura da justificativa de
ausência da SL Caicó (Anexo I). SL Campinas (Paulo Rufino) – questiona sobre as
condições jurídicas da emissão de certificado da AGB pela Seção Local nas suas atividades.
SL São Paulo (Fábio) – esclarece que não há a necessidade de regularização da Seção
Local em cartório para emissão de certificados em atividades. SL João Pessoa (Raisa) –
esclarece que apenas para cursos a Seção Local deve estar regularizada. SL Niterói
(Ronald) – informa que um das estratégias da Seção Local é realizar essa certificação junto
com o departamento de Geografia. SL Niterói (Fabrícia) – propõe que este debate seja
realizado em outros assuntos. APROVADO POR UNANIMIDADE. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – realiza uma síntese das discussões realizadas no ponto e propõe a abertura de
uma rodada de proposições sobre o ponto debatido. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – destaca que seria interessante definir uma data comum de dia de
mobilização, para começar atividades (como Pré-ENG) pra ver se oxigenamos o cenário. SL
Niterói (Ronald) – argumenta que a discussão desse ponto é importante para ter um
panorama das Seção Local, da AGB Nacional. Indica que o debate apresentou que as
atividades fora das universidades parecem ser um caminho de atuação a seguir, visto que
está tendo avaliações positivas. Indica que a SL já pensou em realizar reuniões de GT de
ensino em escolas para sair da universidade. Apresenta uma possibilidade da SL de
realizações de atividades vinculadas a grupos de pesquisa, como cines-debate e outras.
Indica que atualmente é difícil entender quais as pautas nacionais da AGB hoje devido a
quantidade de ataques sofridos no país. Albert (SL Juiz de Fora) – faz uma leitura de
oxigenar a SL com novas pessoas e pautas. Entende que os espaços estruturais de
construção da entidade (reuniões, assembleias, GT) parecem não estar surtindo efeito sobre
a participação das pessoas na Seção Local, mas sim em outros espaços de diálogo. Os
espaços burocráticos parecem maçantes e não atraem as pessoas para a participação,
embora a estrutura organizativa da SL ainda garante o movimento da AGB e seu
funcionamento. Pensar em como articular espaços de diálogo da AGB que atraem as pessoas
com espaços da entidade que não atraem, como assembleias e reuniões. SL Campinas
(Paulo Rufino) – propõe que retomemos a data do 17 de setembro para articulação de uma
atividade em alusão à data de criação da AGB, que está fazendo 85 anos em 2019. Reflete
Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB - Diretoria Executiva Nacional
Av. Lineu Prestes, 338, Geografia/História – Cidade Universitária/USP, São Paulo – SP, CEP: 05508-900, telefone: (11) 3091-3758

7

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2019/2020
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

que talvez isso seja uma pauta que atraia pessoas para a AGB. SL ABC (Paulo) – reflete
sobre as dificuldades de divulgação e de construção da Seção Local em meios aos ataques
sofridos por todos atualmente. SP Presidente Prudente (Carolina) – reforça que a Seção
Local sempre ministra uma aula para o primeiro ano de graduação e que isso garante a
divulgação da AGB. Também a elaboração de minicursos da semana da Geografia e que
também ajuda a divulgar a AGB. Também reforça o caráter de olho no olho para tentar
articular as pessoas para participarem da entidade. SL Juiz de Fora (Vitor) – lembra as
experiências da CONEEG na elaboração de pautas comuns para trabalharem em escolas,
nas locais. Também problematiza o que a AGB nacionalmente está pautando atualmente. Zé
Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – problematiza a “AGB só se procura pra ENG”. A
culpa é só nossa? Muita gente não está interessada em construir a entidade. Construção
somente individual, e não coletiva. Deixamos de participar em espaços mais amplos
(assembleias) os espaços coletivos só funcionam em pequenos grupos, e individual. SL ABC
(Cássio) – problematiza a participação na AGB partindo da SL e indaga sobre o papel da
Geografia e dos geógrafos em geral. Defende que temos que pensar em formas de atuação
da Geografia como um todo, enquanto uma ciência, a qual é constantemente alvos de
ataques. Problematiza também na especialização da Geografia, a qual perde a visão de todo
na ciência. Também problematiza sobre o futuro da Geografia em meios aos ataques do
governo federal e da conjuntura atual. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – relembra o caráter da
representatividade da AGB como sendo uma escolha política e não sob um caráter
quantitativo. Lembra que a Geografia é uma ciência ampla e que os princípios da AGB muitas
vezes não representa muita gente da Geografia, reforçando que a questão de
representatividade é política. Pensa que é necessário construir uma identidade política da
AGB para tentar articular pessoas para participação na entidade. Pensar a representatividade
da AGB sob o caráter do posicionamento político da entidade. SL Niterói (Ronald) – lembra
que as Seções Locais tem realizado muitas atividades em meio ao cenário atual da AGB e do
país. Entende que não podemos ficar apenas no discurso angustiante das dificuldades e
enxergar as várias atividades realizadas pela entidade. Reforça que o momento talvez nos
demande uma articulação mais afinada com outras entidades que confluem em pautas
políticas com a AGB. Questiona se a AGB tem construído parcerias com outras entidades
nesse momento da conjuntura nacional para enfrentamento dos ataques sofridos. SL ABC
(Paulo) – reflete que as nossas angústias são construídas pelas frustrações da realização de
atividades, mas que não têm a participação correspondente. Concorda que não devemos
exagerar na auto cobrança. SL São Paulo (Silvia) – reforça que devemos realizar o “corpo a
corpo” cada vez mais com as pessoas que estão na Geografia, na universidade, e também
de pessoas que estão atuando fora da universidade. Reforça a necessidade de investirmos
no “corpo a corpo” com pessoas da Geografia que estão atuando em frentes de luta política
em seus locais de atuação. SL São Paulo (Fábio) – reflete que a AGB realiza muitas
atividades em meio às dificuldades atuais de organização, como a representação em
conselhos ou atividades acadêmicas. Provoca que as atividades apresentadas talvez não
estejam ainda repercutindo em uma legitimação social da Geografia no país. Questiona se
geógrafos estão participando dos debates públicos nacionais. Reclama a necessidade de
investirmos na atuação profissional dos geógrafos como flanco de atuação da AGB.
PROPOSTA 01: indicativo de que as Seções Locais realizem suas atividades articulando os
debates pensando o ENG, como cafés geográficos, rodas de conversa, oficinas, cine-debates
e outras possibilidades. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Inversão de ponto de pauta: Ponto 04. XX Encontro Nacional de Geógrafos pelos pontos
05. Grupos de Trabalho, 08. Publicações, 07. Política Financeira da AGB e 06. Prestação de
contas. APROVADO POR UNANIMIDADE.
4. Grupos de Trabalho (GTs)
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Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – inicia o ponto de pauta informando que a
organização do IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária (SINGA), que será realizado na
UFPE, Recife, 11 a 15 de novembro de 2019, procurou a AGB para firmar uma participação
direta. A proposta é uma fala da AGB no início do encontro, uma atividade durante o encontro
(Fórum de GT) e a possibilidade de auxílio financeiro para a participação de algum movimento
social no IX SINGA. A AGB custeou uma passagem no valor de R$ 780,00. Os participantes
do espaço farão uma devolutiva sobre o espaço na 140ª RGC. Albert (SL Juiz de Fora/DEN)
– consulta se algum GT de alguma SL tem proposta de atividade. Lorena (SL Presidente
Prudente) – informa que o GT da Seção Local Prudente não debateu o ponto. Amanda (SL
Três Lagoas) – informa que as pessoas que estão participando do GT não irão ao SINGA e,
dessa forma, não debateram esse ponto e não tiraram propostas para a atividade. SL Niterói
(Ronald) – informa que o GT não acumulou e não formulou propostas de realização para essa
atividade no SINGA. SL Belo Horizonte (Arthur) – questiona se a atividade deve ser pensada
estritamente pelos GTs. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – esclarece que a
prioridade era do GT, mas que não se restringe a deliberação deste. Amanda (SL Três
Lagoas) – propõe que decidimos na RGC o formato da atividade pensando que é um espaço
importante para apresentação da AGB e das atividades realizadas pela atividade. Zé Carlos
(SL Presidente Prudente/DEN) – propõe que a atividade seja realizada em dois momentos:
apresentação da AGB e a construção de um posicionamento dos GTs sobre temas
relacionados à assuntos agrários. SL Niterói (Ronald) – pontua a realização de um fórum
livre dos GTs de Assuntos Agrários durante o IX SINGA, como foi semelhante ao ENPEG (ver
ata da 137ª RGC, Belo Horizonte). SL Três Lagoas (Amanda) – a propõe que os GTs de
assuntos agrários informem a DEN e que esta organize as atividades desenvolvidas pelas SL.
Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – reforça a proposta de Ronald sobre o fórum livre
de GTs de assuntos agrários. PROPOSTA 01: Realização de um fórum livre de GTs de
Assuntos Agrários da AGB durante o IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária e o IX
Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA) (UFPE, Recife, 11 a 15 de novembro
de 2019). APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA 02: A Diretoria Executiva Nacional
será a responsável por realizar a convocatória e conduzir a atividade. A DEN enviará via
Interseções a convocatória, data da atividade e local. Na convocatória deverá constar que a
participação é livre, com uma chamada especial para os GTs de Assuntos Agrários da
entidade. Os GTs deverão indicar a participação na atividade até 31 de outubro de 2019
(quarta-feira) via e-mail da DEN (agbnacional@gmail.com). APROVADO POR
UNANIMIDADE.
5. Publicações
Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – abre o ponto de pauta relatando a situação do ISSN
da Terra Livre. Durante a realização do IX Fala Professor (a)!, o coletivo de publicações
constatou que no momento em que a Terra Livre passou a ser digital (2007) o coletivo de
publicações não solicitou um novo ISSN (o ISSN digital e impresso são distintos, mesmo se
tratando de um único periódico). Neste sentido, para o Qualis-CAPES a Terra Livre tinha se
tornado inativa a partir do momento em que parou de publicar edições impressas (no número
40), por isso a queda do Qualis da Terra Livre. O coletivo de publicações solicitou o ISSN
digital ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Não houve gastos,
apenas com Correios para enviar o material para Brasília (DF). Contudo, destaca que foi um
processo trabalhoso, porque capas e expediente de 12 números da Terra Livre tiveram que
ser reeditados, alguns dos quais não tinha a versão em Word ou mesmo digital. O novo ISSN
foi emitido (2674-8355) e novamente as 12 capas e expedientes foram alterados e já estão
na página da Terra Livre. Também informa a participação do coletivo no fórum de editores
científicos realizado durante o ENANPEGE (setembro de 2019, em São Paulo), espaço no
qual foram debatidas questões sobre produtivismo, escopo, formato dos artigos, papel político
da revista. Informa também que os membros do conselho científico da Terra Livre estão
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retornando às demandas sem muitos problemas e que a chamada para o número 52 (tema
do IX Fala Professor (a)!) está aberta e tal chamada foi divulgada para todas (os) participantes
do IX Fala Professor (a)!, o que foi interessante, porque muitos nunca tiveram contato com a
Terra Livre e passaram a procurar a revista. Consulta se alguma Seção Local tem indicação
de conselho científico para a Terra Livre. SL São Paulo (Silvia) – a indica os associados
Larissa Alves de Lira, Caio Zarino Jorge Alves, Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim,
Gustavo Pietro e João de Souza Neto para comporem o conselho científico da Terra Livre. SL
João Pessoa (Raisa) – indica o associado Bruno Zucherato para compor o conselho científico
da Terra Livre. SL Três Lagoas (Amanda) – pondera que nos momentos de avaliação das
revistas científicas o caráter de fazer parte da entidade deve ser levado em consideração.
Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – questiona sobre o escopo da Terra Livre e o envio
de trabalhos não estarem de acordo com este escopo. SL Niterói (Ronald) – pergunta se há
uma reunião ou articulação do conselho editorial da Terra Livre e o conselho científico para
definição dos princípios e normas da revista. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) –
esclarece que não há nenhum espaço no sentido de debate entre o conselho científico. Reflete
sobre a necessidade das Seções Locais realizarem esse debate com o seu conselho
científico. SL Belo Horizonte (Arthur) – entende que a indicação da Seção Local para o
conselho científico da Terra Livre já passa por esse princípio política na indicação do nome.
Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – reforça que o papel do conselho científico não se
restringe a emissão de parecer, mas também de pensar políticas editoriais da revista.
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6. Política Financeira da AGB
Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – inicia o ponto de pauta destacando que a forma de
arrecadação da entidade são as alíquotas e os encontros nacionais. Ressalta que com a
renúncia e eleição da nova gestão a conta bancária novamente será bloqueada. Foi
transferido R$50.000,00. Neste contexto que foi pensado esse debate de política financeira.
Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – informa que foi aprovado R$ 15.000,00 de um edital
do CNPq para o IX Fala Professor (a)!, porém o edital foi suspenso por tempo indeterminado.
Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – destaca que a AGB tem que pensar uma política financeira
para que a entidade não dependa mais da realização de encontros nacionais. Diante deste
cenário, foi solicitado que as Seções Locais enviassem propostas de políticas financeiras. A
DEN recebeu uma proposta de um integrante da Seção Local Curitiba (temporariamente
inativa). Ademais as Seções Locais Vitória e Juiz de Fora enviaram previamente suas
propostas (anexo III). Após a leitura das propostas enviadas previamente, abriu-se para as
demais Seções Locais. SL Belo Horizonte (Arthur) – questiona como será feito o processo,
considerando que apenas duas Seções Locais enviaram previamente propostas e se abri para
as outras Seções Locais colocarem suas propostas pode não ser justo com aquelas que
enviaram previamente, como estava na convocatória. SL Presidente Prudente (Bruna) –
destaca que no caso da Seção Local Presidente Prudente por exemplo, as propostas foram
retiradas no dia 18/09 em assembleia e não deu tempo de envia-las. SL Juiz de Fora (Vitor)
– relembra que mesmo aquelas propostas enviadas previamente não foram publicizadas, logo
não teria problema. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca que foi a mesma discussão da
temática do XX ENG na última RGC e que precisamos ser mais coerente. SL Niterói
(Fabrícia) – destaca que o envio prévio foi colocado mais por uma questão de organização
das propostas para facilitar as discussões em RGC. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – realiza
a leitura das propostas enviadas previamente e abre para as demais Seções Locais que
discutiram propostas de políticas financeiras exponham as mesmas. SL Vitória (André) –
propõe que antes da exposição das propostas, fazermos um resgate das despesas da AGB.
SL São Paulo (Fábio) – coloca que se houver no XX ENG 4.000 inscritos, que é um número
plausível para São Paulo, a um preço de inscrição a R$ 80,00, que é uma média baixa, irão
entrar R$ 320.000,00, valor mais ou menos gasto com um evento, ainda mais que na USP o
valor gasto com infraestrutura será baixo. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca que no
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ponto de pauta de prestação de contas este resgate pode ser realizado. SL Campinas
(Rafael) – destaca que está propondo como sócio e não como Seção Local. Propõe inserir
conteúdo na internet. Isso possibilita um acesso maior de pessoas que estão. O conteúdo é
gratuito com o objetivo de fomentar as associação/divulgar a AGB, mitigando as filiações. Zé
Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – solicita esclarecimento se os conteúdos seriam
divulgados apenas para associados ou para a comunidade em geral. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – coloca que a proposta seria uma contrapartida para as pessoas se associarem.
SL São Paulo (Fábio) – coloca que é no sentido de dar mais viabilidade ao que as Seções
Locais já fazem e estimular as associações. SL Juiz de Fora (Vitor) – destaca que a proposta
não se caracteriza como política financeira. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) –
esclarece que a proposta é para fomentar as filiações, logo o caixa da entidade. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – coloca que são duas questões: 1) qual o peso operacional e qual o
retorno da proposta em termos de política financeira. SL ABC (Paulo) – destaca que a Seção
Local discutiu isso em outros momentos. A política financeira será a criação de uma loja virtual
e biblioteca online. Destaca que não é uma proposta, mas sim uma reflexão. SL Três Lagoas
(Amanda) – ressalta que a Seção Local, apresenta mais propostas de cunho local, como a
venda de livros; associação de Aquidauana, que não tem seção local ativa, levantar um caixa
para fazer alguns produtos e vender no início do semestre. Como a DEN tem um caixa, sugere
que a mesma encomende uma certa quantidade de produtos, venda para as Seções Locais
a um preço justo e que as Seções Locais revenderiam aos seus associados (as), isso ajudaria
as Seções Locais que não possuem caixa para investir. SL Niterói (Fabrícia) – destaca que
a discussão na assembleia caminhou no sentido de que se o repasse das alíquotas é uma
política financeira nacional, o caminho é fortalecer as Seções Locais, resgatar o contato com
Seções Locais inativas para que as associações aumentem e assim o repasse também se
amplie. Outra discussões é em escala da Seção Local, no sentido de fortalecer a Seção Local,
políticas como a realização de atividades, como minicurso com um valor de inscrição mais
barato para associados (as). Realização de mini-eventos, venda de produtos; aulas para
concursos públicos com um preço mais baixo (valores diferenciados para associados e não
associados). Destaca que a assembleia não conseguiu pensar algo que fugisse do estatuto
do que é a arrecadação nacional: alíquota e construção de eventos nacionais. Sugere que a
DEN resgate o contato com as Seções Locais inativas de acordo com o levantamento
realizado pela Lorena (apresentado na 196ª RGC – Fortaleza), uma forma de estimular que
estas Seções Locais se reativem. SL Niterói (Ronald) – destaca que seria um valor simbólico
para não associados e para associados gratuitos. No caso da Diretoria Executiva Nacional,
ressalta que o gasto médio mensal é de R$ 4.000,00, o que é cerca de R$ 48.000,00 por ano,
o que apenas alíquota não consegue arcar. SL Presidente Prudente (Bruna) – a assembleia
da Seção Local foi discutido que realmente apenas o repasse das alíquotas não é o suficiente
para manter a entidade e que o ENG é o carro-chefe da política financeira da entidade. Neste
sentido, foi colocado em assembleia a proposta de convocar uma assembleia estatuinte para
a alteração do estatuto para aumentar a porcentagem da alíquota repassada para a AGB
Nacional. Enfatiza que a assembleia estatuinte não seria apenas para a discussão financeira,
mas também para possível alteração de outros pontos do atual estatuto (conforme a
necessidade). A Seção Local entende que não é algo que deve ser realizado imediatamente.
Propõe também a realização de um fórum de políticas financeiras na 143ª RGC (após o XX
ENG) e depois deste fórum a assembleia estatuinte seria pensada. Seria necessário que as
Seções Locais realizassem o debate do estatuto vigente em suas assembleias para levantar
propostas de alteração do estatuto. No caso de políticas financeiras em âmbito das Seções
Locais, as mesmas têm autonomia para elaborar políticas, como confecção de materiais,
cursos, entre outros. SL Presidente Prudente (Diógenes) – destaca que não é agora a
convocação da assembleia estatuinte, mas que se inicie o processo para pensar a mesma.
Destaca que houve uma confusão se o debate realizado na 139ª RGC seria um fórum de
políticas financeiras ou apenas um ponto de pauta para se debater políticas financeiras da
entidade. Neste sentido vem a proposta de um fórum de políticas financeiras e posteriormente
Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB - Diretoria Executiva Nacional
Av. Lineu Prestes, 338, Geografia/História – Cidade Universitária/USP, São Paulo – SP, CEP: 05508-900, telefone: (11) 3091-3758

11

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2019/2020
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

uma assembleia estatuinte para rever a o repasse da porcentagem de 20% da alíquota.
Ressalta as estratégias pensadas em escala local, dentre elas: criação de um sebo da AGB;
venda de produtos (camisetas, blocos de notas, bottons, entre outros), realização de festas
(considerando que cada Seção Local tem suas particularidades e que no caso de Presidente
Prudente a organização de festas é uma boa forma de levantar recursos financeiros). Destaca
que sobre a realização de festas, a diretoria executiva da Seção Local já se questionou se
fere ou não o caráter político da entidade e que este debate está ocorrendo. A Seção Local
também aprovou em assembleia a realização de uma assembleia extraordinária para
repensar a política financeira da Seção Local, na mesma será conduzida pelo coletivo de
tesouraria da Seção Local e partirá da avaliação da campanha de filiação de 2019 e projeção
para campanha de filiação de 2020. SL Presidente Prudente (Bruna) – destaca que também
foi proposto para pensarmos parcerias para realização dos eventos nacionais. SL Presidente
Prudente (Diógenes) – sobre a assembleia estatuinte ainda complementa que além da
mesma ser precedida pelo fórum de políticas financeiras, que as Seções Locais discutam em
suas assembleias o estatuto como um todo e não apenas a parte financeira. Debateu-se
também formas de diminuir gastos. Ressalta que de acordo com a prestação de contas da
AGB Nacional enviada via interseções, não há gastos exorbitantes, mas há gastos que
poderiam ser evitados ou minimizados. Destaca que seria importante para o XX ENG
pensarmos em parcerias com outras instituições para que a construção do mesmo não
dependa somente do caixa da AGB (parceiras para realização de mesas, aluguel de materiais,
entre outros). Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que a Seção Local também
discutiu a necessidade de se aumentar a divulgação do XX ENG e comunicação para
construção do mesmo. Quanto maior a divulgação, maior o número de inscritos e associados.
Outro ponto enfatizado é que as Seções Locais são singulares e o que pode servir para uma
Seção Local não necessariamente é eficaz para outra e por isso é sempre necessário manter
a autonomia das Seções Locais. SL João Pessoa (Raisa) – destaca que a Seção Local não
discutiu estratégias para a AGB Nacional, mas apenas em âmbito local e que não foge das
propostas já apresentadas, tais como realização de cursos. Coloca a importância da
realização da semana de Geografia como forma de levantar recursos. Coloca que algo que
funcionou na Seção Local foi a parceria com revistas científicas para publicação dos melhores
trabalhos apresentados na semana de Geografia (atraiu participantes). SL Presidente
Prudente (Diógenes) – ressalta a proposta de parceria com editoras e encontros/eventos
regionais/setoriais para conseguir descontos para associados, algo que já foi colocado pela
Seção Local Presidente Prudente na 136ª RGC (Fortaleza, janeiro de 2019). SL Fortaleza
(Rachel) – destaca a importância da realização de parcerias (ONGs, sindicatos, outros
eventos). Coloca o exemplo do SINGA, em que a AGB auxiliou no financiamento de
deslocamento de um palestrante, no sentido de que a entidade ajuda e precisa ser ajudada.
Temos que fazer este diálogo. Coloca que foi pensado em assembleia do valor da filiação ser
diluído durante o ano (parcelada), destaca que não sabe se isso fere o princípio da entidade.
Destaca a proposta de venda de camisetas, blocos de notas, bottons, entre outros, que além
de gerar um retorno financeiro, cria uma identidade visual. SL Belo Horizonte (Arthur) –
destaca que a discussão na Seção Local não foi tão propositiva, mas sim no sentido de
acumular sobre a política financeira. A primeira questão é que a política financeira não é
apenas sobre “acúmulo de dinheiro”, mas de uma política financeira pautada nos princípios
da entidade. Neste sentido, a Seção Local se coloca contra a restrição de apoio financeiro
para a participação das Seções Locais em RGCs, entendendo que as RGCs são espaços
fundamentais para a construção da entidade. Destaca também a necessidade de um
planejamento do caixa com maior antecedência e clareza. Coloca que a Seção Local tem
preocupações com certas posições alarmistas em relação ao caixa da AGB Nacional.
Ademais, destaca que de maneira alguma as dificuldades financeiras podem desmontar as
políticas de acessibilidade aos encontros nacionais da entidade, principalmente de
alimentação e alojamento. Destaca que o valor repassado da alíquota pode ser pequeno para
AGB Nacional mas para a Seção Local pode não ser. Coloca também a necessidade de
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repensarmos os valores gastos com mesas nos encontros nacionais. Reafirma a necessidade
de um fórum de políticas financeiras para além dessa discussão. SL Vitória (André) – coloca
a necessidade de fazermos uma reflexão sobre medidas que não estão no estatuto e que traz
a possibilidade de revertemos em algo que nos traga um retorno financeiro para a entidade.
Destaca que os encontros da AGB comparado aos demais (outras áreas) são os mais baratos
e que a AGB luta por isso, mas que é necessário discutirmos. Sobre a venda de produtos
destaca que já foi discutido como que as Seções Locais e AGB Nacional pode arrecadar algo
nos espaços dos encontros, os livreiros já são consolidados, mas pensar em como as Seções
Locais podem ocupar estes espaços (venda de produtos, entre outros). SL Fortaleza
(Rachel) – enfatiza que na Seção Local Fortaleza quando discutiu-se parcerias com outras
associações/eventos pensou-se em construir parcerias nas quais os associados da AGB
também tivessem descontos na inscrições destes eventos. Lorena (SL Presidente
Prudente/DEN) – destaca que a proposta da Seção Local Fortaleza é viável porque em 2019
participou de um evento que não era da AGB mas que teve desconto na inscrição pelo fato
de ser associada. SL Vitória (André) – destaca que como é particular de cada Seção Local,
também há uma discussão de como cada uma tem trabalhado a definição dos valores das
associações. SL Três Lagoas (Amanda) – questiona o coletivo de publicações da DEN sobre
o fluxo de submissão de artigos para a Terra Livre e expõe que há associações que solicitam
que pelo menos um dos autores do artigo seja associado a entidade para publicar e que não
sabe a possibilidade de se fazer isso na Terra Livre, mas que é interessante para fortalecer a
entidade. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – esclarece que o fluxo de artigos
submetidos é alto, que há associações que tem feito isso justamente por este motivo e que é
viável sim, inclusive é uma política editorial interessante no sentido de manter o
debate/escopo político da entidade. SL São Paulo (Silvia) – coloca que a necessidade de
transparência e a proposta para que as seções locais enviem/divulguem suas prestação de
contas. Também propõe a retomada dos diálogos com as Seções Locais inativas, no sentido
de reforçar os repasses das alíquotas. SL Vitória (André) – relembra a necessidade de
fazermos um balanço do que entra e o que sai no caixa da entidade (proposta colocada
inicialmente). Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que há propostas que são
de âmbito para as Seções Locais e algumas Nacionais. Sobre as propostas em âmbito da
Seção Local, não há como deliberamos o que cada uma deve ou não seguir como política
financeira, tem que ser apenas indicativos. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca
que é importante que todas as propostas sistematizadas e organizadas em dois grupos:
propostas nacionais e propostas locais e sejam publicadas em anexo na ata. SL Juiz de Fora
(Vitor) – sugere que se concentre o debate nas propostas de política financeira da AGB
Nacional. SL Niterói (Fabrícia) – coloca que tem propostas locais mas que rebatem
nacionalmente, como o caso da venda de produtos financiadas pela DEN e repassado para
as Seções Locais. A questão das parcerias também reflete na questão nacional. Destaca que
há diferenças entre as Seções Locais, o valor da anuidade é diverso, não é único, o que é
único é apenas a porcentagem do repasse. SL Três Lagoas (Amanda) – esclarece que a
proposta da Seção Local Três Lagoas é que DEN faça/encomende os produtos e que as
Seções Locais comprem os mesmos. SL Belo Horizonte (Arthur) – coloca a necessidade de
vermos se todas as propostas estão de acordo com os princípios políticos da entidade. Albert
(SL Juiz de Fora/DEN) – abre para encaminhamentos iniciando com proposta da pessoa
próxima a Seção Local Curitiba (inativa atualmente). Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – destaca que deve-se considerar que a pessoa que propôs leu o estatuto e
se dedicou a entender a entidade. Esclarece que a DEN respondeu o contato agradecendo e
indicando a procurar uma Seção Local. SL ABC (Cássio) – sobre a proposta da criação do
“Selo AGB” (ver anexo II), pondera que é uma questão bastante complicada. Caio (SL São
Paulo/DEN) – esclarece que o proponente está tentando rearticular a Seção Local Curitiba e
enviou as propostas na boa vontade, destacando que o mesmo não conhece muito bem o
funcionamento da entidade e que a DEN respondeu. A pessoa enviou como ideias e não como
propostas para serem apreciadas na RGC. A resposta da DEN foi que as ideias poderiam ser
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lidas em RGC, mas que não seriam votadas e indicou-se a rearticulação da Seção Local.
Destaca que pode ser votado se alguma Seção Local colocar como propostas. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – encaminha a discussão apenas das propostas das Seções Locais. SL
Niterói (Ronald) – sobre os benefícios fiscais (ver anexo II) solicita para a DEN, se possível,
consultar com a contadora da AGB sobre a viabilidade de implantar o mesmo, considerando
que não fere os princípios políticos da entidade. SL Presidente Prudente (Diógenes) –
ressalta que a Seção Local também discutiu a possibilidade da Seção Local São Paulo
estabelecer parcerias com programas de pós-graduação para angariar recursos para o XX
ENG. Relembra sobre um debate na 138ª RGC acerca de um rendimento que teve nas contas
da AGB Nacional e coloca como proposta que se tenha um relato mais efetivo de como
ocorreu isso, como que foi a aplicação, quem solicitou e a quantidade que foi aplicada. Caio
(SL São Paulo/DEN) – esclarece que isso é comum, não foi a primeira vez que aconteceu
com as contas da AGB Nacional, de aplicar e não sabermos que está sendo aplicado. Não foi
solicitado em nenhum momento a aplicação, até porque não temos condições de fazer isso,
até porque a conta estava bloqueada e não tínhamos acesso algum a mesma. O gerente do
banco, quando vê que o dinheiro está parado, coloca o mesmo para rodar. SL Niterói
(Ronald) – destaca que o mesmo ocorreu na Seção Local Niterói e que o banco esclareceu
que quando a conta bancária atinge um determinado valor o mesmo é automaticamente
aplicado. Coloca uma preocupação que não está sendo debatida na RGC que é que tem
Seções Locais que tem conta bancária ativa e que em situações que as contas da AGB
Nacional estão bloqueadas, o recurso da AGB Nacional fica em conta de tesoureiros, o que
vai resultar em gastos futuros. Destaca que não sabe se cabe a discussão, mas que devemos
ver a possibilidade de quando as contas bancárias da AGB Nacional estiverem bloqueadas o
recurso ficar na conta bancária de alguma Seção Local ativa. SL ABC (Paulo) – destaca que
apenas deve se tomar cuidado para não colocar o recursos na conta bancária de uma Seção
Local que também está em processo de troca de gestão. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – destaca que houve a solicitação sobre os valores das anuidades das
Seções Locais e panorama das entradas e saídas do caixa da AGB Nacional. SL Vitória
(André) – destaca que é mais para entender a questão financeira das Seções Locais. SL
Niterói (Fabrícia) – coloca que já houve a tentativa de realizar o mapeamento dos valores
das associações em cada Seção Local. As Seções Locais tem autonomia para definir os
valores (seguindo o estatuto da AGB Nacional) e que fazer esse mapeamento poderia criar
um ranking entre as Seções Locais. Inclusive foi suspenso o mapeamento em RGC. SL
Campinas (Paulo) – coloca que a Seção Local tem associado pessoas do Brasil todo. SL
São Paulo (Silvia) – sugere que se estabeleça que quando uma pessoa de algum lugar onde
não haja Seção Local ativa procurar uma determinada Seção Local, que a mesma realize a
associação, mas que quando alguém de algum lugar em que haja Seção Local ativa procurar
outra Seção Local para se associar, que a mesma indique que no município ou próximo há
uma Seção Local ativa. Caio (SL São Paulo/DEN) – esclarece que quando alguém entra em
contato com a AGB Nacional a DEN indica para que a pessoa procure a Seção Local ativa
mais próxima do município do interessado. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) –
encaminha para votação das propostas iniciando com o debate da alteração da porcentagem
do repasse das alíquotas. Caio (SL São Paulo/DEN) – esclarece tal proposta não pode ser
votada, porque a porcentagem do repasse é estatutária. SL Presidente Prudente (Bruna) –
esclarece que a Seção Local Presidente Prudente propôs uma assembleia estatuinte. SL
Niterói (Fabrícia) – destaca que a proposta da Seção Local Presidente Prudente é fechada
e que apenas após o fórum de políticas financeiras (se aprovado) haveria uma assembleia
estatuinte. SL Niterói (Ronald) – coloca que a RGC não pode deliberar uma assembleia
estatutinte (Proposta da SL Presidente Prudente) e que talvez seja interessante separar a
proposta, porque o fórum de políticas financeiras é importante. Destaca que é arriscado a
alteração do estatuto neste momento, porque abre a AGB para as mais diversas
possibilidades. SL São Paulo (Fábio) – ressalta que é necessário um congresso para debater
isso e que é delicado alterar o estatuto nesta conjuntura. Caio (SL São Paulo/DEN) – coloca
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que o CBG é o momento para debater a alteração de estatuto, no último CBG não teve espaço
porque foi entendimento que não havia necessidade de alterar o estatuto naquele momento.
Enfatiza que é delicado realizar uma assembleia estatuinte neste momento e que talvez seja
interessante criar uma comissão para ver a necessidade de alterar o estatuto ou não. Sugere
ainda que seja aberto um espaço no CBG em 2024, caso haja mesmo a necessidade. SL
Niterói (Fabrícia) – sugere que a proposta seja desmembrada, mantendo a proposta do fórum
de políticas financeiras da entidade e que se o fórum achar necessário, que o mesmo
proponha a convocação de uma assembleia estatuinte. SL Presidente Prudente (Diógenes)
– esclarece que a Seção Local Presidente Prudente não propõe data, mas propõe o processo,
logo. A Seção Local aceita o desmembramento da proposta. SL Belo Horizonte (Arthur) –
destaca que a realização deste fórum de políticas financeiras já foi aprovado em outra RGC.
SL Niterói (Fabrícia) – coloca que já foi aprovado, definiu-se estrutura e tudo e não foi
realizado. Caio (SL São Paulo/DEN) – coloca que na RGC após ENG será em outubro e que
será difícil a realização de um fórum dentro de uma RGC. Lorena (SL Presidente
Prudente/DEN) – solicita esclarecimento se quando há fóruns (GTs ou política financeira) se
a DEN necessariamente custeia as Seções Local integralmente. Caio (SL São Paulo/DEN) –
esclarece que no último fórum de política financeira (2012), a DEN custeou um tesoureiro de
cada Seção Local. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que podemos definir
depois a data e tentar diminuir os pontos a serem debatidos na 143ª RGC com o intuito de
dar mais espaço para o fórum de políticas financeiras e que não precisamos discutir isso
agora. SL Niterói (Ronald) – destaca que a RGC pós ENG geralmente não é muito pesada,
os pontos de pauta são menores e há mais um balanço do que foi o ENG e uma apresentação
do que será a nova DEN. Logo, dois dias de fórum de políticas financeiras e um dia de RGC
daria conta de abarcar tudo. PROPOSTA 01: Realização do 3ª Fórum de Políticas Financeiras
da AGB na 143ª RGC (primeira RGC a ser realizada após o XX ENG) e que na construção da
convocatória se defina os dias. APROVADO POR UNANIMIDADE. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – inicia o encaminhamento da segunda proposta (SL Vitória) sobre a possibilidade
do valor dos encontros da AGB. PROPOSTA 02: Garantia um espaço para venda de materiais
e produtos das seções locais nos encontros da entidade para as seções locais e a DEN.
APROVADO POR UNANIMIDADE. SL Niterói (Ronald) – coloca a necessidade da
confecção de um número maior de camisetas para a venda nos encontros nacionais e caso
haja sobra, que a DEN distribua para que as seções locais vendam. A mesma coisa com as
bolsas. SL Niterói (Fabricia) – questiona se as Seções Locais produzem os produtos e
solicitam o financiamento a DEN, e repassa o dinheiro do financiamento ou o financiamento
mais um repasse do dinheiro arrecadado. SL Niterói (Ronald) – DEN vai fazer produtos? A
DEN vai financiar as Seções Locais para a confecção de produtos? Coloca a proposta: se a
DEN for produzir, as Seções Locais solicitem à DEN os produtos, vendam e se não venderam
retornam. Caio (SL São Paulo/DEN) – nota como as locais são frágeis financeiramente.
Qualquer proposta que envolva as Seções Locais para financiar a Nacional é complicado. Se
as SLs venderem qualquer tipo de produto elas devem ficar com o dinheiro. A
operacionalização é complexa. Estabelecer um valor de repasse é bem complicado. As
propostas de financiamento da Nacional devem vir de outras formas, e não pelas locais. Já
existiram proposta como distribuir o saldo positivo do ENG para as locais. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – o ponto surge para dar conta de um problema estrutural. Então abrimos mão da
pauta? A DEN faz os produtos? Vamos continuar com esta política de venda de produtos ou
não? Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – pontua que a discussão não coisas que se
excluem. A política financeira da seção local e da nacional podem se conciliar. Existe a
possibilidade das Seções Locais de pedirem financiamento para as Locais realizarem os
produtos. Mas vale tentar realizar isto como um teste. E depois avaliar a proposta. Tentar
juntar tudo o que debatemos, pois as propostas não são excludentes. SL Três Lagoas
(Amanda) – coloca que a realidade financeira da nacional parece que só piora, apesar da
seção local ter uma situação financeira ainda mais complicada, isto é uma proposta. Este
tema é recorrente nas RGCs e devemos repensar. Retira a proposta da venda de produtos.
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Caio (SL São Paulo/DEN) – pontua que se as SLs não trouxeram propostas que são viáveis,
vamos repensar em outras RGCs, acumular outros debates, pois está instigando pensarmos
nestas questões que podem ser levados para o próprio fórum de política financeira. Esclarece
sobre a renúncia inesperada que acabou fazendo com o que o coletivo de tesouraria tivesse
que lançar aquela nota. Não é um problema não aprovar nada. SL Belo Horizonte (Arthur)
– ressalta a dimensão histórica deste processo. Não é de hoje esta questão. O problema já
foi identificado. Como qualificar o fórum? Produção de um histórico das políticas de
financiamento da AGB, pois antes deste momento de financiamentos por entidades
governamentais existiam outras formas. Estas propostas não tocam a questão central. SL
Niterói (Ronald) – coloca que muitas vezes condicionamos a questão do financiamento, mas
tem como pensar em estratégias de organização do encontro para além do órgãos de
pesquisa do governo. PROPOSTA 03: A DEN subsidiará os materiais produzidos pelas
Seções Locais. PROPOSTA 04: A DEN financiará (retorno do recurso emprestado) os
materiais produzidos pelas Seções Locais. PROPOSTA 05: As Seções Locais deverão
retornar o recurso emprestado para a DEN e repassar parte do lucro da venda de produtos.
A operacionalização do repasse será discutida no 3º Fórum de Políticas Financeiras da AGB
(143ª RGC). PROPOSTA 06: A DEN não financiará a SL para a venda de produtos. Regime
de votação: Proposta 03: 0 votos. Proposta 04: 04 votos (SL São Paulo, SL Niterói, SL
Presidente Prudente, SL Vitória). Proposta 05: 05 votos a favor (SL ABC, SL Campinas, SL
Juiz de Fora, SL Três Lagoas, SL Fortaleza). Proposta 06: 0 votos. 02 abstenções (SL João
Pessoa, SL Belo Horizonte). PROPOSTA APROVADA: PROPOSTA 05. SL Vitória (André)
– pontua que é necessário decidir a porcentagem que seria repassada pelas Seções Locais.
SL São Paulo (Fábio) – propõe que a DEN decida o valor das porcentagens. SL Niterói
(Ronald) – propõe que as Seções Locais retornem para suas bases e pensem como esta
proposta será operacionalizada, para que este debate voltem no Fórum de Política Financeira.
SL Belo Horizonte (Arthur) – destaca que é preciso qualificar a chamada para o Fórum de
Política Financeira, para que as coisas decididas nesta RGC retornem no Fórum. SL Niterói
(Ronald) – apresenta a proposta de que todas as propostas apresentadas na RGC retornem
para o Fórum de Política Financeira. PROPOSTA 06: todas as propostas realizadas pelas
Seções Locais neste ponto de pauta da 139ª RGC sejam discutidas no 3º Fórum de Políticas
Financeiras da AGB (143ª RGC). APROVADO POR UNANIMIDADE. SL Prudente
(Diógenes) – sugere que se verifique quais as propostas devem ser levantadas para a
discussão pois são relacionadas ao XX ENG. SL Belo Horizonte (Arthur) – sugere que as
propostas que estão relacionadas ao ENG devem ser discutidas no dia seguinte junto com a
política financeira do ENG. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – realiza a leitura de
todas as propostas levantadas para a RGC avaliar quais estão relacionadas ao ENG. Todas
as propostas serão publicizadas (anexo III) no sumário executivo e vão ser discutidas no fórum
de política financeira.
Pauta: discussão sobre quais pontos de pauta deverão ser discutidos no dia de hoje (20/09).
Consenso sobre que todas a pauta relacionada ao ENG deverá ser discutida no dia de
amanhã e a prestação de contas deverá ser apresentada no dia 20/09.
7. Prestação de contas
Caio (SL São Paulo/DEN) – inicia o ponto de pauta destacando que é a prestação está um
pouco mais extensa devido as entradas e saídas do IX Fala Professor (a)!, Na conta bancária
34.067-7 havia no dia 10 de setembro de 2019 R$39.798,08 e na conta:34.068-5 havia
R$109.350,95 na mesma data. Na conta 37.237-4 (1º Tesoureiro – Pedro Damião) havia R$
51.188,24. As três contas totalizam R$ 200.337,27 na data de 10 de setembro de 2019.
Ressalta a importância das Seções Locais sempre enviarem o comprovante de deposito
referente ao repasse das alíquotas. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA POR
UNANIMIDADE.
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Dia 21/09:
8. XX Encontro Nacional de Geógrafos – ENG
INFRAESTRUTURA: SL São Paulo (Fábio) – inicia o ponto de pauta esclarecendo que a
projeção é de 4.000 inscritos. Há 142 salas de aula para as atividades. No prédio da Geografia
há 19 salas, 04 anfiteatros. Ao lado do prédio há 42 salas e 60 salas na letras. A Faculdade
de Educação, conta com mais 30 salas; FAU tem o número de 08 salas e auditório. Há
também a casa de cultura japonesa. A autorização do departamento foi dada recentemente.
Há a possibilidade de fazer abertura no Memorial da América Latina por um custo
relativamente baixo, não se paga aluguel, mas outros serviços correlatos são necessários
(bombeiro, som). A secretaria seria na Geografia. É uma projeção, porque não estão
confirmados. SL São Paulo (Silvia) – coloca que pensaram nestes prédios devido à
proximidade, a movimentação. SL São Paulo (Fábio) – destaca que há o Instituto Federal
próximo à estação Armênia, no qual o associado Paulo Bonfim consultou a possibilidade de
fazer parte das atividades no Instituto Federal. Ressalta que a ideia é legal, mas
logisticamente talvez não seja interessante. Coloca que é interessante fazer alguma atividade
próximo ao IF, como o Geo na Rua. SL São Paulo (Silvia) – sobre o alojamento relata que
há duas escolas públicas próximas a USP, mas que não as consultou devido a alteração do
calendário de férias. As escolas são a Estadual Alberto Torre e a Municipal Amorin Lima. O
CEPEUSP também pode ser uma possibilidade, mas é mais restrito pelo valor e pelas
restrições de horário de entrada. Sobre a alimentação, ressalta que no ENANPEGE teve
diferentes trailers de alimentação. Coloca a possibilidade de que os alunos inscritos no evento
pague o mesmo preço que os alunos regulares, ou priorizar os encontristas que estão no
alojamento. SL Fortaleza (Rachel) – solicita esclarecimento sobre a infraestrutura de
projetores (Datashow). SL São Paulo (Fábio) – coloca que em tese todas estas salas
possuem infraestrutura de Datashow. SL Presidente Prudente (Diógenes) – questiona se
conhecem a infraestrutura das escolas possíveis para o alojamento e como é a estrutura de
banheiro. E se há a possibilidade de ônibus por parte da USP para trabalhos de campo. SL
São Paulo (Silvia) – destaca que a USP não tem contratado motoristas e nem comprado
automóveis. Sobre as escolas, não foi consultado ainda. Coloca que foi pensado no CEU,
mas que o mesmo é distante e há gasto de deslocamento. SL Juiz de Fora (Albert) –
questiona a quantidade de sala e pessoas que podemos garantir alojamento. SL São Paulo
(Fábio) – coloca que é possível sim, mas é preciso definirmos as datas. Questiona se tem
uma média de quantas pessoas que ficam no alojamento. SL João Pessoa (Raisa) – coloca
que no XIX ENG foram cerca de 689 pessoas no alojamento. José Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – coloca a necessidade de se pensar outras possibilidades de alojamento,
como alternativa caso a primeira opção não dê certo. Coloca também a necessidade de se
buscar parcerias para a realização do campo, como com o Instituto Federal. No ENG de 2018
o custo com trabalho de campo foi de R$ 10.170,00. Silvia – destaca que São Paulo é uma
cidade grande e que a demanda é grande e a prioridade são as escolas municipais. SL São
Paulo (Fábio) – coloca que teve a experiência recente do ENANPEGE e que talvez isso ajude.
Na próxima semana uma reunião será marcada com a chefe de departamento para passar as
informações/base do ENANPEGE (organização do espaço, demandas). Coloca também que
não sabia que iria compor a mesa do ENANPEGE anunciando o ENG. SL São Paulo (Silvia)
– coloca que há outros professores de outras universidades e que um plano B para alojamento
é o próprio IF. SL Niterói (Ronald) – sobre o campo é possível tentar algumas parcerias com
outras universidades, o que é interessante para agregar mais pessoas na construção do
evento. Questiona sobre a capacidade do auditório e das salas. É importante no retorno fazer
uma planilha das salas e a quantidade de que cada uma comporta, porque influencia na
distribuição das atividades. CBG – 585 pessoas no alojamento. Destaca que é importante
utilizar como projeção os últimos eventos realizados no sudeste e não utilizar tanto os últimos
dois ENGs. SL São Paulo (Fábio) – destaca que há dois. SL Niterói (Ronald) – coloca que
se há espaços abertos para realização. SL São Paulo (Silvia) – coloca que não há a
Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB - Diretoria Executiva Nacional
Av. Lineu Prestes, 338, Geografia/História – Cidade Universitária/USP, São Paulo – SP, CEP: 05508-900, telefone: (11) 3091-3758

17

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2019/2020
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950

necessidade de utilizar espaços abertos, porque há muitos auditórios. SL Fortaleza (Rachel)
– questiona se a seção local pensou o orçamento. Caio (SL São Paulo/DEN) – destaca que
o orçamento será feito pelo coletivo de tesouraria. SL São Paulo (Silvia) – sobre as atividades
culturais, coloca que a Seção Local não debateu isso, porque é da comissão, mas que a
possibilidade de realização de atividades nos intervalos do saguão do prédio da Geografia.
SL Fortaleza (Rachel) – questiona se a seção local pensou onde a comissão organizadora
será hospedada e se há a possibilidade de hospedar a mesma. SL Campinas (Rafael) –
coloca a necessidade da SL São Paulo investir na chamada para monitores, porque vai
precisar. Coloca também a necessidade da realização de trabalho de campos próximos a SP
e na região metropolitana, coloca o exemplo do ENANPEGE que teve trabalhos de campo
para Botucatu, o que na nossa realiadidade não é tão interessante.SL Niterói (Ronald) –
coloca que no trabalho de campo do ENG 2010 os trabalhos de campo foram pagos, não teve
contrapartida da AGB, essa foi o projeto político financeiro. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – ressalta que no ENG de João Pessoa os valores foram distintos. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – questiona as possibilidades para a alimentação. SL São Paulo (Silvia)
– coloca que há algumas microempresas que fazem marmitas, que na UNIFESP tem uma
empresa que presta serviço. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – coloca que no
ENANPEGE também tinham algumas pessoas vendendo lanches/cafés em diferentes
espaços do evento e que o valor era acessível. SL São Paulo (Silvia) – coloca que há
pessoas que vendem lanches/cafés e que “mapeiam” os eventos e acabam indo vender
nestes espaços. SL Belo Horizonte (Arthur) – coloca que algumas questões que se
resolvem, coloca o exemplo do IX Fala Professor (a)!, pensar quais são as possibilidades e
quem estamos chamando. SL Vitória (André) – questiona se sobre os livreiros, sobre o
espaço e como estão pensando o controle. SL São Paulo (Fábio) – explica que no
ENANPEGE não foi cobrado para os livreiros, mas que solicitou-se como contrapartida que
os livros seriam vendidos com uma porcentagem de desconto (20-30%) e doação de três
livros de cada banca para o departamento. Destaca que não é a favor da cobrança. SL
Campinas (Rafael) – coloca para pensarmos em fazer a festa em algum espaço público. Caio
(SL São Paulo/DEN) – coloca que é uma logística complexa. SL São Paulo (Fábio) – coloca
a ideia de ir em alguma escola de samba. SL Vitória (André) – questiona se a festa não pode
ser na USP. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que seria interessante a
seção local São Paulo levar para a próxima RGC um quadro com toda a infraestrutura do
encontro e um mapa, incluindo as escolas nas quais serão os possíveis alojamentos e o IFSP.
SL São Paulo (Fábio) – enfatiza que esse levantamento pode ser feito e encaminhado até
antes da próxima RGC para a DEN. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca
que o envio pode ser realizado diretamente para o interseções. Encaminhamento: a Seção
Local São Paulo deverá enviar antes da próxima RGC um quadro com toda a infraestrutura
disponível. DEFINIÇÃO DA DATA DO XX ENG: SL São Paulo (Fábio) – coloca que foi
definida a data de 13 a 17 de julho de 2020, começa em uma segunda-feira e termina em uma
sexta-feira. Caio (SL São Paulo/DEN) – destaca que a ideia de se pensar nesta data é a
questão dos dias úteis, para os encontristas conseguirem chegar e ir embora no final de
semana, ressaltando que nos outros ENGs o início era em um domingo e o término em um
sábado. Ressalta também que há uma flexibilidade da data. SL Niterói (Ronald) – coloca
como exemplo o caso do estado do Rio de Janeiro, em que a semana do dia 13 ao dia 17 de
julho é a última semana de aula das escolas básica, o que não permite a participação dos
professores do ensino básico no XX ENG. Pondera a flexibilização de iniciar em uma quartafeira e finalizar no domingo, início no dia 15/07 e finalizar 19/07, considerando que a
possibilidade dos professores participarem seria maior. Seria um ajuste, talvez grande, mas
facilitaria a participação. Destaca que como está dentro do período estabelecido na 138ª RGC
(Belo Horizonte, MG) e que a Seção Local São Paulo possui autonomia para definir, não cabe
nem mudanças, é apenas uma ponderação para permitir a participação dos professores. SL
Niterói (Fabrícia) – coloca que foi estabelecido um período para o evento considerando
algumas ponderações (férias escolares, entre outras). Foi estabelecido um período e não uma
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data fechada na 138ª RGC justamente para a Seção Local São Paulo “negociar” com o
departamento, mas que foi ponderado para buscar que a data do encontro fosse mais para o
final. Destaca ainda que normalmente os encontros nacionais da AGB ocorrem na quarta ou
quinta semana de julho, com exceção do XIX ENG (2018) e CBG (2014) por motivos
singulares. SL São Paulo (Fábio) – coloca que a data já foi aprovada pelo conselho do
departamento de Geografia da USP. Destaca que será arriscado tentar alterar a data, porque
poderá criar instabilidades e insiste em manter a data, mesmo com empatia a causa. SL
Presidente Prudente (Carolina) – sobre os deslocamento, destaca que as passagens áreas
são mais baratas durante a semana e que se alterasse a data seria interessante também
neste ponto. SL João Pessoa (Raisa) – destaca que entende a definição da data, mas
questiona se não é possível levar tal sugestão de alteração para o departamento, colocando
os argumentos expostos na RGC. Questiona se será época de férias nas escolas do
alojamento e na USP. SL São Paulo (Silvia) – destaca que as escolas básicas de São Paulo
estão passando por uma reestruturação e estão alterando o período de férias, mas não se
tem nada confirmado. SL São Paulo (Fábio) – propõe que a RGC defina uma data para tentar
a alteração, caso não seja possível mantenha-se a data inicial. Enfatiza que isso é um custo
político, não irá inviabilizar nada, mas não soa bem tal solicitação de alteração, é um desgaste
político. Coloca que foi dado um período para a Seção Local decidir. SL ABC (Paulo) –
destaca que quando se lê a convocatória da 139ª RGC tem-se o entendimento de que as
Seções Locais podem sugerir datas para a realização do XX ENG e a Seção Local ABC tirou
uma data: 08 a 12 de julho de 2020. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – esclarece
que a data já havia sido debatida na 138ª RGC (Belo Horizonte), mas que não tinha como
definir a data final naquele momento e por isso foi aprovado o período de 10 a 29 de julho de
2020 e a partir deste a Seção Local São Paulo teria as condições de ver junto a USP as
condições de infraestrutura para indicar a data que seria mais adequada para a realização do
evento. A definição é a deliberação da data. Coloca também que mesmo quando o ENG era
realizado durante sete dias, os encontristas chegavam no domingo e retornavam no sábado,
infelizmente não são todos que podem participar, mas entende a situação da Seção Local
São Paulo, porque no XIX ENG a Seção Local João Pessoa também tiveram essas
dificuldades. Inclusive a data foi alterada devido aos tramites burocráticos da universidade.
Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca que quando foram pensadas as ponderações, foi mais
no sentido tentar incluir. Destaca que temos que ser encaminhativos, que concorda com a
Seção Local Niterói, mas que sabemos que somos um país de dimensões continentais e
temos especificidades. Como que se coloca essa proposta de alteração avaliando o desgaste
político? SL São Paulo (Fábio) – propõe que a RGC defina uma data para tentar a alteração,
caso não seja possível mantenha-se a data inicial, destacando que o entendimento da Seção
Local era outro. SL Niterói (Ronald) – coloca que o Rio de Janeiro não foi para o XIX ENG
devido a data, o público que é fundamental para a Geografia brasileira não irão participa ou
será muito difícil a participação dos mesmos. Se pegarmos os dados dos últimos ENGs, a
maior parte dos encontristas são os professores da educação básica e estudantes de
graduação, logo é um custo político para a AGB também, porque estamos afastando um
público importante do encontro. Destaca que na 138ª RGC a proposta era um período ainda
menor e que por solicitação da Seção Local São Paulo o mesmo foi ampliado. Foi definido o
período mas a todo momento com a ponderação da data ser mais para o final para permitir a
participação deste público. Na assembleia da Seção Local não foi proposta uma data fechada
porque partiu-se do entendimento de que a data já tinha sido definida (já tinha sido divulgada
na abertura do ENANPEGE) e que dificilmente seria alterada, mas que as ponderações são
importantes para saber os custos. SL São Paulo (Fábio) – coloca que a ponderação deveria
ser mais enfática. Todas as datas tem prós e contras e segunda a sexta-feira é mais funcional.
SL São Paulo (Silvia) – coloca questões de infraestruturas, que aos finais de semana não há
funcionários e que para abrir as salas, ligar os projetores, entre outros, são necessários os
funcionários da instituição. SL ABC (Paulo) – solicita que conste na ata que a Seção Local
ABC retira a proposta de data pelo entendimento equivocado que a mesma teve. SL
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Presidente Prudente (Diógenes) – coloca que se definiu um período porque não tínhamos
estrutura de encontro definida até então, mas que foram feitas ponderações já expostas nesta
RGC. Coloca que causar desconforto com departamento não é prejudicial e que estes
desconfortos são realizados historicamente, seja enquanto AGB, seja enquanto movimento
estudantil ou mesmo enquanto estudante que questiona professor, disciplina etc. Ressalta
que os eventos se constroem através disso, desta disputa. Destaca que se estamos nos
propondo a repensar a data considerando a manutenção do evento e a quantidade de pessoas
que irão participar, não será desconforto com a Universidade. Sugere que uma carta da AGB
argumentando que para a construção do ENG seria importante a alterar a data. Não seria
desconforto. SL São Paulo (Fábio) – questiona se o delegado da Seção Local Presidente
Prudente conhece a estrutura institucional da USP. SL Presidente Prudente (Diógenes) –
questiona se o desconforto é enquanto professor da instituição ou enquanto Seção Local. SL
São Paulo (Fábio) – destaca que a acusação sai do foco da conversa, não é válido este
argumento. Destaca que é institucionalmente difícil alterar uma data que já foi aprovada pelo
departamento, pelo conselho do departamento. Destaca que aceitar o ENG já é uma ajuda
que o departamento dá, porque um outro grande evento acabou de ser sediado na instituição.
Não é nada pessoal, a fala é enquanto membro da ABG. Coloca que tem desconforto, tem
custo político, tem desgaste. Ressalta que havia um período estabelecido em RGC e que a
data está dentro de tal período e que a Seção Local pensou que havia a autonomia de
selecionar a data que fosse mais adequada. SL Presidente Prudente (Diógenes) – resgata
a discussão da 138ª RGC, colocando que foi um erro da DEN, porque a proposta era que
dentro do período estabelecido a Seção Local São Paulo iria propor uma data e quem aprova
a data é a RGC. Destaca que a data já começou a ser divulgada sem a RGC aprovar a mesma.
Coloca que as artes para a votação já apresentavam as datas que ainda nem foram
aprovadas. SL Niterói (Ronald) – destaca que as artes não tem data, apenas período,
conforme estabelecido em RGC. SL São Paulo (Silvia) – coloca que estava na 138ª RGC e
que foi estabelecido que a Seção Local São Paulo definiria a data. Ressalta que se precisasse
de aprovar a data na 139ª RGC não seria possível defini-la com o departamento. Zé Carlos
(SL Presidente Prudente/DEN) – resgata a ata da 138ª RGC: “proposta de data: a partir de
10 de julho de 2020 até o dia 29 de julho de 2020. A data será definida pela Seção Local São
Paulo nesse intervalo de tempo tendo em vista as recomendações da USP” (ATA 138ª RGC,
p. 26-27). SL São Paulo (Fábio) – destaca o nível de desinformação, criando um desgaste
desnecessário. SL Niterói (Ronald) – destaca que não é uma proposta, mas sim uma
ponderação. Coloca que na assembleia foi discutido que haveria uma ponderação na RGC.
Destaca que na convocatória conta “aprovação da data” e não “informe da data”. Solicita que
conste em ata. Houve um desgaste na RGC e inclusive desrespeito nos tons das falas.
PROPOSTA 01: data para o XX ENG 13 a 17 de julho de 2019. APROVADA POR
UNANIMIDADE. PROPOSTA 02: diálogo para alteração para 15 a 19 de julho de 2020 ou 16
a 20 de julho de 2020. RETIRADA. IDENTIDADE VISUAL: SL Niterói (Ronald) – expõe que
foi utilizado como base o edital de arte do IX Fala Professor (a)! até o prazo haviam apenas
duas artes. Ressalta que nenhuma arte foi recusada. A votação está em aberto até 23 de
setembro. SL João Pessoa (Raisa) – coloca que foi discutido na Seção Local que é muito
importante a identidade visual do Encontro. Desde o ENG de João Pessoa tem-se a discussão
da necessidade de investir na identidade visual. Caio (SL São Paulo/DEN) – questiona se
necessariamente a arte “vencedora” a RGC vai acatar e utilizar esta arte. SL Belo Horizonte
(Arthur) – coloca que no caso do IX Fala Professor (a)! em que a arte vencedora foi alterada
de acordo com as demandas, mas sem perder a identidade visual. SL Vitória (André) –
coloca que devemos seguir o edital, que a arte vencedora seja a escolhida, mas que seja
adequada. Questiona qual seria o primeiro lugar que usaríamos a arte. PROPOSTA 01: A
arte vencedora será acolhida, mas que adequações serão necessárias. APROVADO POR
UNANIMIDADE. PROPOSTA 02: Será contratado um profissional para as adequações
necessárias a partir da arte selecionada. Esse profissional ajudará na elaboração de um
“tutorial” que indique em termos técnicos o que é necessário para uma arte, para que nos
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próximos editais sejam inseridas essas informações. APROVADO POR UNANIMIDADE. SL
Niterói (Fabrícia) – destaca que no próximo edital de chamada para arte sejas esclarecidas
as questões técnicas. PADRONIZAÇÃO DOS ENDEREÇOS DE E-MAILS DAS
COMISSÕES: SL Niterói (Ronald) – a proposta é manter a o padrão do edital da arte.
arte.eng2020@gmail.com. SL João Pessoa (Raisa) – destaca que é interessante continuar
com a plataforma gmail devido as facilidades oferecidas por esta (exemplo Google Drive,
Google Docs). SL Niterói (Ronal) – quais comissões irão necessitar de e-mail. Coloca que é
fundamental a comissão de GT ser via gmail. SL ABC (Paulo) – destaca que a plataforma
oferecida pela Dype é uma plataforma limitada. Caio (SL São Paulo/DEN) – destaca que
sobre as atividades. Quanto mais incluirmos no site, maior será o valor. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – solicita esclarecimento se a plataforma demandará mais das comissões no
sentido técnico. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – coloca a necessidade de que
seja padrão, ou tudo site institucional ou gmail. PROPOSTA 01: Criação dos e-mails das
comissões na plataforma Google. PROPOSTA 02: Centralização dos os e-mails pelo
site/plataforma Dype. Votos proposta 01: 08 votos (SL São Paulo, SL Niterói, SL Presidente
Prudente, SL Vitória, SL Fortaleza, SL João Pessoa, SL Três Lagoas, SL ABC). Votos
Proposta 02: 01 voto (SL Belo Horizonte). 02 abstenções (SL Juiz de Fora, SL Campinas).
PROPOSTA APROVADA: PROPOSTA 01. SL Niterói (Ronald) – destaca que a proposta é
manter a o padrão do edital da arte. arte.eng2020@gmail.com. PROPOSTA 03: Padronização
dos endereços dos e-mails das comissões: “nomedacomissão.eng2020@gmail.com”
(exemplo: arte.eng2020@gmail.com. APROVADO POR UNANIMIDADE. Ementas das
atividades: ESPAÇOS DE DIÁLOGOS E PRÁTICAS (EDPs) (Comissão: SL Campinas, SL
Belo Horizonte, SL Fortaleza1 e SL Presidente Prudente)2: SL Belo Horizonte (Arthur) –
destaca que a preocupação com a comissão no sentido que tem apenas duas Seções Locais
compõem a comissão, destaca que talvez as comissões com GTs ativos se responsabilize e
realiza a leitura da ementa (anexo IV). SL Belo Horizonte (Arthur) – coloca que no caso da
infraestrutura, considerando a fala da Débora (associada da AGB Niterói na plenária final do
IX Fala Professor(a)!, no momento da inscrição talvez mapear espaços que permitam que o
pai ou uma mãe com criança consigam permanecer no EDP. Destaca as formas de
socialização dos resumos antes da apresentação, divulgar os resumos e contato dos
encontristas que participarão dos EDPs. Destaca também a necessidade de pensar a
acessibilidade dos encontristas em relação as salas de EDPs. SL Niterói (Ronald) – relembra
que no momento da inscrição há a possibilidade de campos para inserir se tem filhos ou não,
o que facilita este mapeamento. SL São Paulo (Fábio) – sobre a acessibilidade destaca que
tem quase certeza que o prédio da Geografia é acessível, mas que irá confirmar. SL São
Paulo (Silvia) – coloca que a Seção Local pensou em fazer parceria com o curso de
pedagogia, com os estudantes. SL Belo Horizonte (Arthur) – resgata que na plenária final
do XIX ENG (2018) foi tirado o indicativo de reavaliação das áreas gerais para o próximo XX,
(atualmente as áreas gerais são: cidade/urbano; campo/rural; pensamento geográfico,
natureza/meio ambiente, educação). SL Niterói (Ronald) – sugere dividir a ementa para o
debate, primeiro discute-se o que é a atividade e depois o restante. Encaminhamento:
desmembrar a ementa para a discussão. RPOPOSTA 01: parte da ementa sobre o que é a
atividade de EDP. APROVADA POR UNAMIDADE. Áreas gerais: Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – consulta a plenária se há propostas sobre a discussão estas áreas gerais,
de alteração ou permanência. SL Niterói (Ronald) – coloca que não cabe que os eixos
temáticos orientem o envio de EDPs, porque pode restringir a submissão de EDPs. Os eixos
gerais possibilitam uma maior inserção da geografia brasileira. Se for para ampliar, tem que
ser algo “genérico”, porque eixo especifico não cabe. SL Fortaleza (Rachel) – destaca que o
debate da Seção Local foi em torno da permanência do pentateuco, mas agregar novas áreas
temáticas: Geografia física e questões ambientais, Memória e Patrimônio, Relações étnico1
2

Indicou entrada na 139ª RGC (Presidente Prudente, 20 a 22 de setembro de 2019).
Indicou entrada na RGC Extraordinária (São Paulo, 02 e 03 de novembro de 2019).
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raciais, Geografia e gênero, Geopolítica, Geografia da Fome e da Saúde. Zé Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – expõe a experiência do XIX ENG, destacando que colocar cinco
áreas gerais e muito amplas, ao mesmo tempo que permite a ampla participação, causa
também uma confusão porque há trabalhos com temas que não se enquadram
necessariamente no pentateuco, como questões de gênero por exemplo. Foi neste sentido
que a comissão de EDP propôs na plenária final do XIX ENG a avaliação das áreas gerais.
SL São Paulo (Fábio) – coloca que não vê com bons olhos a
separação/especialização/fragmentação. Não é saudável a institucionalização dessa
separação. Caso seja mantido, no ensalamento podemos realizar essa separação. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – insere a discussão do que nós colocamos como centralidade. Não são
temas que estão surgindo agora, sempre existiram mas historicamente foram
subcategorizados, é uma escolha política colocar esses temas dentro das grandes áreas. Zé
Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que são temas que a AGB está
encampando como pauta política nos últimos anos. Coloca o exemplo do XIX ENG, em que
o tema do encontro era Geopolítica e que haviam trabalhos sobre Geopolíticas na área geral
de pensamento geográfico. SL Presidente Prudente (Carolina) – coloca o exemplo da sua
pesquisa (geografia da saúde e gênero) e destaca que no XIX ENG estava sozinha no EDP
devido ao debate, a discussão que estava sendo feita no EDP não contemplava a pesquisa.
Coloca que seria interessante ouvir os relatos dos GTs das Seções Locais, considerando que
há GTs de gênero, questões étnico-raciais, entre outros. Questiona a Seção Local Fortaleza
pelo fato da proposta ser “Geografia e gênero” e não “Geografia e gêneros”. Sobre a Geografia
da Saúde, coloca que no ENANPEGE por exemplo não havia espaço para o tema e
parabeniza a seção local pela proposta. SL Niterói (Ronald) – coloca que concorda com os
dois lados. Não pensa que são áreas marginalizadas, que as vezes o EDP pode virar uma
reunião de grupos de pesquisa. Se for para ampliar o pentateuco que seja para inserir áreas
amplas. SL Campinas (Rafael) – coloca para pensarmos para alterarmos os nomes das áreas
gerais para nomes de geógrafas (os), como Bertha Becker, Aziz Ab’Saber, dentre outros.
Ressalta que não é uma proposta, é apenas uma ideia para pensarmos. SL Belo Horizonte
(Arthur) – questiona como será encaminhada as alterações ou não. SL Niterói (Ronald) –
coloca que a questão deve ser votada primeiro é se vamos abrir ou não para alteração. Se for
aprovada a alteração, votamos área por área. SL Fortaleza (Rachel) – coloca que a Seção
Local propôs os temas gerais e por isso a mesma se coloca na comissão de EDP. Destaca
que trouxeram a Geografia física porque há associados da Seção Local que não se sentem
contemplados e que natureza e meio ambiente não dão conta, a proposta é debatermos, se
não der certo não há problemas. SL São Paulo (Fábio) – questiona o porquê de ter áreas e
eixos. Enfatiza que se for entrar Geografia e gênero, também devem entrar Geografia
econômica, Cartografia e representações espaciais. Caio (SL São Paulo/DEN) – esclarece
que os eixos orientam as atividades do encontro (mesas, ESCs, entre outras) e as áreas
gerais orientam os EDPs. SL São Paulo (Fábio) – sugere que se retire as áreas e mantenham
os eixos temáticos. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – esclarece que na 138ª RGC
foi colocado esse debate sobre os eixos. Os eixos são questões-problemas, questões gerais
que a AGB está debatendo, não são campos a Geografia. SL Niterói (Fabrícia) – as áreas
gerais não orientam os trabalhos submetidos aos EDPs, apenas é para orientar a
organização. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que no XIX ENG foi
frequente a confusão entre eixo temático e área geral, até por isso foi alterada a ementa da
atividade eixo temático. PROPOSTA 02: Inclusão de novas áreas gerais nos Espaços de
Diálogos e Práticas (EDPs). APROVADO. (10 votos a favor: SL São Paulo, SL Juiz de Fora,
SL Presidente Prudente, SL Vitória, SL Fortaleza, SL João Pessoa, SL Três Lagoas, SL ABC,
SL Belo Horizonte, SL Campinas. 0 votos contra. 01 abstenção: SL Niterói). SL Juiz de Fora
(Vitor) – propõe modificações, considerando que está bastante fragmentado, propõe a junção
de “relações étnico-raciais, gêneros e sexualidades”. Caio (SL São Paulo/DEN) – destaca
que isso é uma nova proposta e não alteração. SL São Paulo (Fábio) – destaca que pela
centralidade, as áreas tem que serem mais amplas. Destaca que deve ter um eixo de
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Geopolítica e Geografia Política, outro de Geografia Econômica, outro eixo de Geografia,
Cultura e Patrimônio, outro de Geografia Física e meio ambiente e também um eixo de
relações étnico-raciais, gêneros e sexualidades. SL Fortaleza (Rachel) – propõe o eixo de
Geografia cultural, memória e patrimônio. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) –
questiona se é outro eixo diferente do indicado pela Seção Local São Paulo ou se contempla.
SL São Paulo (Fábio) – esclarece que contempla. SL Vitória (André) – propõe o eixo
“Questão alimentar e da saúde”. SL Fortaleza (Rachel) – destaca que a Seção Local
Fortaleza irá manter o eixo de “Geografia da Fome e da Saúde”. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – sublinha que as Seções Locais São Paulo e Fortaleza realizaram proposta
de eixos relacionados a Geopolítica e Geografia Política. SL Fortaleza (Rachel) – retira a
proposta do eixo “Geopolítica”, considerando que a proposta da Seção Local São Paulo
contempla. SL Niterói (Ronald) – destaca que a Geografia Cultural é um campo bastante
específico e o que pretendemos com eixos é algo mais amplo. Dá a impressão de que
Geografia Cultural é a área de memória e patrimônio são subáreas. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – questiona se a proposta é deixar “Cultura, memória e patrimônio”. SL
Niterói (Ronald) – esclarece que sim. SL São Paulo (Fábio) – propõe a área de “Cartografia
e representações de mundo”. SL Vitória (André) – solicita alteração da proposta para
“Questão alimentar e Geografia da Saúde”. SL Niterói (Ronald) – destaca mais uma vez que
Geografia da Saúde é uma área específica. Caio (SL São Paulo/DEN) – esclarece que a
ideia é que ao abrir para votação se faça uma defesa das propostas das áreas temáticas. Zé
Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – pondera que há áreas semelhantes, como a
proposta da área “Geografia física e questões ambientais” (SL Fortaleza) e a área já existente
“Natureza e Meio Ambiente”, sugere que devemos discutir porque não se pode manter as
duas. SL São Paulo (Fábio) – propõe que substitua a área já existente “Natureza e Meio
Ambiente” pela área proposta pela SL Fortaleza “Geografia física e questões ambientais”. SL
Niterói (Fabrícia) – destaca que a votação foi para ampliar o pentateuco e não para
modificar/substituir as áreas temáticas já existentes. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – destaca que são duas propostas:1) abrir para a alteração de todas as cinco
áreas já existentes e 2) alterar apenas a área de Natureza e Meio Ambiente. Questiona o
plenário acerca de iremos alterar ou não. PROPOSTA 03: Alterar as áreas gerais dos EDP.
APROVADO. 10 votos a favor (SL São Paulo, SL Juiz de Fora, SL Presidente Prudente, SL
Vitória, SL Fortaleza, SL João Pessoa, SL Três Lagoas, SL ABC, SL Belo Horizonte, SL
Campinas). 01 contra (SL Niterói). Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – abre o regime
de votação. Questiona o plenário se há consenso sobre a inclusão da área temática de
“Geografia da Fome e da Saúde” (proposta apresentada pela SL Fortaleza). Lorena (SL
Presidente Prudente/DEN) – relembra que há duas propostas semelhantes, uma
apresentada pela SL Vitória e outra pela SL Fortaleza. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – questiona as Seções Locais que realizaram a proposta se tem alguma
forma de juntar ambas. SL Fortaleza (Rachel) – destaca a necessidade de se manter a
Geografia da Fome, inclusive destacando Josué de Castro. SL Vitória (André) – coloca que
a ideia é de que a questão alimentar não se restringe apenas a Geografia da Fome, a questão
alimentar apresenta uma ideia mais ampla de soberania alimentar, segurança alimentar e
neste sentido a Geografia da Fome seria restrita, já que estamos pensando grande áreas. SL
Niterói (Ronald) – enfatiza que primeiro temos que votar se terá ou não a referida área
temática e depois definimos o título. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – questiona
se alguma Seção Local se opõe a inserção de um eixo temático com o referido tema e que a
partir disso podemos realizar a defesa das duas propostas semelhantes (SL Fortaleza e SL
Vitória). SL Niterói (Ronald) – questiona para aqueles que são da Geografia da Saúde, se
ficasse apenas “Saúde” teria algum problema, no sentido que são áreas amplas SL
Presidente Prudente (Bruna) – coloca que ao falar de Geografia da Saúde se abarca todos
os temas que o processo saúde-doença pode trazer. SL Presidente Prudente (Carolina) –
destaca que quando se traz a questão alimentar relacionada com a Geografia da Saúde
estamos dando um foco para a Geografia da Saúde, o que é diferente da Geografia médica
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por exemplo, tem todo um embate teórico por traz. SL Niterói (Ronald) – esclarece que está
perguntando isso porque as áreas temáticas são questões mais gerais. SL Presidente
Prudente (Carolina) – coloca que tem como juntar a Geografia alimentar, da fome e da
Saúde. SL Fortaleza (Rachel) – destaca que a proposta contempla. PROPOSTA 04: inclusão
da área temática “Geografia da fome, alimentar e da saúde”. APROVADO POR
UNANIMIDADE. PROPOSTA 05: inclusão da área temática “Relações étnico-raciais, gêneros
e sexualidades”. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA 06: inclusão da área
temática “Geografia Política e Geopolítica”. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA
06: inclusão da área temática “Geografia Econômica”. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – solicita esclarecimento sobre a relevância do debate de
memória e patrimônio dentro da Geografia na propostas destas grande áreas. SL Campinas
(Rafael) – destaca que nos últimos vinte anos tem alguns grupos de todo o Brasil que estão
fortalecendo a temática de patrimônio e memória na Geografia. SL Fortaleza (Rachel) –
coloca que a Seção Local ocupa cadeira no conselho municipal de patrimônio e entende que
a discussão de patrimônio perpassa sim a Geografia, porque se dão em espaços, citando o
exemplos que os espaços urbanos são tombados. SL Belo Horizonte (Arthur) – coloca que
não esclarece a questão posta pelo Albert, porque o questionamento não é sobre a
importância, mas em que momento o referido tema se tornou área da Geografia. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – esclarece que não está questionando a legitimidade. Zé Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – pontua que a defesa já foi realizada e que devemos encaminhar
para a votação. PROPOSTA 07: Inclusão da área geral “Cultura, memória e patrimônio”.
APROVADO. 06 votos a favor (SL São Paulo, SL Vitória, SL Fortaleza, SL Três Lagoas, SL
ABC, SL Campinas). 01 voto contra (SL Juiz de Fora). 04 abstenções (SL Niterói, SL
Presidente Prudente, SL João Pessoa, SL Belo Horizonte). Albert (SL Juiz de Fora/DEN) –
coloca que há o entendimento de que o ponto não foi superado e que o que se pode fazer é
reabrir de novo para duas defesas. SL Niterói (Ronald) – questiona sobre o procedimento de
votação, se sempre que o número de abstenção for maior do que de votos contrários ou
favoráveis, se iremos abrir novamente para defesa. SL Niterói (Fabrícia) – pondera que
abstenção não é isenção da votação, pode ser que a Seção Local não concorde ou não esteja
esclarecida, abstenção é voto. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – questiona se a
Seção Local Fortaleza quer defender a proposta de área. SL São Paulo (Fábio) – defende
que é estratégico pensar nesse guarda-chuva, ressalta que não dá para ser cirúrgico,
memória e patrimônio é um flanco. SL Juiz de Fora (Vitor) – o entendimento é que são áreas
gerais e após a comissão de EDP pode direcionar. A questão é pensar áreas gerais e não
direcionar. REABERTURA DA VOTAÇÃO DA PROPOSTA 08: Inclusão da área geral
“Cultura, memória e patrimônio”. APROVADO. 06 votos a favor (SL São Paulo, SL Vitória, SL
Fortaleza, SL Três Lagoas, SL ABC, SL Campinas). 01 voto contra (SL Juiz de Fora). 04
abstenções (SL Niterói, SL Presidente Prudente, SL João Pessoa, SL Belo Horizonte).
PROPOSTA 09: substituição da área temática já existente “Natureza e Meio Ambiente” pela
área de “Geografia física e meio ambiente”. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA
08: Inclusão da área geral “Cartografia e Representações de Mundo”. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Áreas gerais dos EDP no XX ENG: Cidade e Urbano; Campo e Rural;
Pensamento Geográfico; Ensino de Geografia e Educação; Geografia da fome, alimentar e
da saúde; Relações ético-raciais, gêneros e sexualidades; Geografia Política e Geopolítica;
Geografia Econômica; Cultura, Memória e Patrimônio; Geografia Física e Meio Ambiente;
Cartografia e Representações de Mundo. Discussão sobre a parte relacionada aos autores
e coautores. SL Belo Horizonte (Arthur) – esclarece que quando se escreve o EDP se
coloca hierarquicamente, não são dois autores, mas sim autor e coautor. Não está claro isso
e permite que uma pessoa envie um trabalho como autor e outro como coautor. SL Niterói
(Ronald) – coloca que teve uma época que se restringiu o número de coautores, colocou um
limite no número de trabalhos que uma pessoa poderia ser coautora. SL João Pessoa (Raisa)
– coloca a experiência do XIX ENG, em que a mesma estava como autora em um trabalho e
como coautora em outro. Como eram temas iguais, poderiam ser colocados em salas iguais
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e não em diferentes. SL Vitória (André) – coloca que temos de pensar em um limite para
número de coautores. SL Belo Horizonte (Arthur) – esclarece que no último ENG o limite foi
de quatro autores, o que é um número generoso. PROPOSTA 10: cada trabalho poderá ter
um autor e no máximo três coautores. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA 11:
apenas os trabalhos apresentados serão publicados nos anais do XX ENG. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Abre-se a discussão sobre o certificado daqueles que apresentam mais de
um trabalho. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca a proposta de esclarecer que o encontrista
só poderá receber um certificado, apesar de todos os seus trabalhos enviados. SL Belo
Horizonte (Arthur) – ressalta que é consenso que o encontrista só poderá um certificado de
apresentação, basta explicitar isto no texto. SL Niterói (Fabrícia) – pontua que mesmo com
esta inclusão isto não está claro no texto. SL Niterói (Ronald) – destaca a criação de
demanda para policiar os autores que apresentam em mais de um eixo, o monitor pode ter
um controle através da assinatura no final, porque ai impossibilita a assinatura da mesma
pessoa em duas salas. SL Belo Horizonte (Arthur) – destaca que são casos pontuais que a
entidade não conseguirá controlar. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – questiona o
porquê apresentar no EDP? Pois ela deve construir o debate no seu EDP então ela deve se
concentrar, pois é importante que ela construa o debate nos três dias de EDP e não vá no
encontro apenas para apresentar trabalhos. SL Três Lagoa s(Amanda) – sugere inserir que
só será permitido que o encontrista apresente dois trabalhos se ele cair na mesma sala. É
necessário orientar os monitores sobre esta questão. SL João Pessoa (Raisa) – esclarece
que no texto tem que estar explicito que o encontrista receberá somente um certificado. SL
Niterói (Ronald) – coloca que o debate tornou-se centralizado no certificado. Tem que
garantir que os EDPs sejam construídos. Possibilite efetivamente a construção do EDP até o
final e inviabilize aqueles que saiam das suas salas para apresentar outros trabalhos. Será
necessário que a comissão de EDP esclareça isto para a comissão de Monitoria.
Encaminhamento: Haverá no texto da ementa que o autor só poderá receber um certificado.
DISCUSSÃO DAS NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS DOS EDPS. Albert (SL Juiz
de Fora) – sugere manter o texto e as normas para envio de resumo. SL Niterói (Ronald) –
realiza esclarecimento sobre os debates em torno do resumo expandido. Proposta de 2000
palavras, para ser algo mais elaborado. Não seria corpo único, impacta o site. Zé Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – ressalta que no último ENG não tivemos debate sobre a
questão do resumo expandido. SL São Paulo (Silvia) – faz um relato de apresentação de
trabalho no ENG de São Luís, destacando a importância de um modelo, para não receber
coisas absurdas, mesmo partindo do princípio que não se reprova tem que seguir certos
critérios, é necessário de guiar melhor o resumo expandido. SL Fortaleza (Raquel) – realiza
um relato sobre plágios. Como a comissão de EDPs poderia colocar isto no edital, e defende
a rejeição de trabalhos copiados. Repensar a política de aprovação de trabalhos. Zé Carlos
(SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que a comissão de EDP deve criar um texto
explicativo para os pareceristas para saberem o que devem avaliar, e colocar alguns critérios,
como plágios ou coisas fora de contexto. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – enfatiza
que o Coletivo de Publicações da DEN pode auxiliar neste processo, pois já tem acúmulo e
destaca que devemos incluir considerações éticas na ementa do EDP. SL João Pessoa
(Raisa) – ressalta que não se deve colocar isto na ementa, mas sim uma orientação da
comissão. SL Niterói (Ronald) – retoma o debate de como era feito nos últimos ENGs. Pede
esclarecimentos sobre a metodologia se será resumo ou resumos expandidos. SL Belo
Horizonte (Arthur) – defende que se mantenha a proposta do último ENG para que seja
enviado o trabalho completo após o ENG. SL Niterói (Ronald) – propõe que o resumo seja
de duas mil palavras. Encaminhamentos: alteração de resumo para resumo expandido e
devidas alterações no texto enviado pela comissão de EDPs. Estabelecimento do mínimo de
800 palavras para o máximo de 1200 palavras. Alteração do número de palavras-chaves de
03 a 05. Acrescenta que o resumo deverá conter as referências bibliográficas. As referências
não contarão para a contagem das palavras, solicitar para o site que exista uma caixa
separada dedicada para as referências, como no ENANPEGE. Alteração do texto para
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“apenas trabalho completo”. Após o encontro haverá um período para envio de trabalho
completo. A Comissão de EDPs cuidará de arrumar o texto depois em questões relacionadas
a escrita do mesmo. Caio (SL São Paulo/DEN) – referente as datas de envio dos resumos
dos EDPs, esclarece sobre a problemática das datas e a relação com o pagamento do
encontro. SL Presidente Prudente (Bruna) – relata acúmulos da seção local sobre as
questões relacionadas aos valores de inscrições, colocando o indicativo de que o primeiro
período de inscrições se encerre após o envio da carta de aceite do resumo (cerca de duas
semanas). A prorrogação está condicionada ao aceite do trabalho. Indicando ainda que haja
uma comunicação direta com a comissão de EDP caso seja necessário a prorrogação. Caio
(SL São Paulo/DEN) – sugere que o resultado da submissão saia minimamente 10 dias antes
da virada do preço do evento. Caso considere a prorrogação de envio de EDPs vai ocorrer,
automaticamente prorrogue o preço do evento. SL Niterói (Ronald) – questiona se o envio
do resumo expandido está vinculado a inscrição no encontro? Uma discussão que tem ser
feita é da vinculação do envio do trabalho completo ao pagamento da inscrição. Caio (SL São
Paulo/DEN) – esclarece que já foi tentado este método, do pagamento estar vinculado ao
envio do resumo. SL Presidente Prudente (Diógenes) – sugere não associar o trabalho ao
pagamento, mas associar ao recebimento da carta de aceite do resumo, pois as agências de
financiamento exigem a carta de aceite. PROPOSTA 12: Após 15 dias do envio da carta de
aceite, se modifique o valor do pagamento. Se houver a prorrogação do envio
automaticamente haverá prorrogação daquela faixa do valor da inscrição. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Encaminhamento 01: a definição da data de envio de resumos deverá ser
feita posteriormente. A comissão de EDP deverá inserir após a aprovação dos valores e datas
no texto, tanto dos resumos expandidos quanto dos trabalhos completos. Encaminhamento
02: Definição da data para o envio dos trabalhos completos: Data de abertura para o envio
dos trabalhos completos: 15 de junho e data limite para a submissão dia 17 de Agosto de
2020. Outras questões a serem discutidas na próxima RGC: Retomada a discussão da
ciranda em EDPs onde os pais e as mães levem as crianças, discutir a proposta de
socialização dos resumos expandidos e contatos de cada sala dos EDPS. MONITORIA
(Comissão: SL Fortaleza, SL Juiz de Fora, SL Presidente Prudente e SL Vitória): leitura
da ementa de Monitoria pela comissão (anexo IV). SL Belo Horizonte (Arthur) – sugere
retirar a concepção sobre a questão do tarefista e que o texto deveria ser mais informativo
para os monitores. SL Presidente Prudente (Diógenes) – destaca que a questão da
explicação ser necessária, pois receberam respostas positivas dos monitores sobre esta
explicação e ressalta que as Seções Locais devem se articular para captar monitores. SL
Fortaleza (Raquel) – esclarece sobre o trabalho de base que deve ser feito nas Seções
Locais para garantir monitores. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – defende a necessidade do
texto ser explicativo de forma mais profunda e se sente totalmente contemplado pelo texto.
SL Niterói (Ronald) – relata preocupação de como expor as ementas nos sites. É necessário
transformar as ementas em textos para os sites. SL Fortaleza (Raquel) – esclarece que eles
irão modificar o texto antes de enviar. SL Presidente Prudente (Diógenes) – esclarece sobre
as contrapartidas recebidas pelos monitores e destaca a necessidade de uma comunicação
forte entre a comissão da Monitoria e para aqueles que ficarão responsáveis pela camiseta,
relatando o que ocorreu no IX Fala Professor (a)!. SL Vitória (André) – destaca alguns termos
que podem ser modificados na ementa. Como “fazendo afazeres”. SL Presidente Prudente
(Carolina) – destaca a mudança de gêneros que ocorre no texto. PROPOSTA 01: aprovação
da ementa com alterações. APROVADO POR UNANIMIDADE. Encaminhamento 01: as
modificações serão realizadas pela própria comissão e enviadas até a divulgação do sumário
executivo. Encaminhamento 02: a primeira circular do XX ENG deverá ser divulgada no
mesmo dia da divulgação do sumério executivo. MINICURSOS E OFICINAS (Comissão: SL
Campinas, SL João Pessoa e SL Rio de Janeiro): leitura da ementa de minicursos e oficinas
pela comissão (anexo IV). SL Presidente Prudente (Diógenes) – sugere a abertura pelo site
da inscrição de minicursos e oficinas. SL João Pessoa (Raisa) – relata a experiência do ENG
João Pessoa. Definição de data e a forma da inscrição: Caio (SL São Paulo/DEN) –
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destaca que geralmente é feita no credenciamento do ENG. Continua no mesmo método ou
se modifica a forma da inscrição. SL Niterói (Ronald) – sugere que a inscrição dos minicursos
e oficinas seja feita posteriormente ao credenciamento, no terceiro ou quarto dia do encontro,
já que o credenciamento é algo geralmente conturbado. SL João Pessoa (Raisa) – defende
a proposta da Seção Local Niterói, pois será possível conversar com os proponentes antes
do minicurso. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – concorda mas coloca no máximo no segundo
dia as inscrições, pois as pessoas podem se perder e sugere divulgar as listas dos minicursos
e oficinas e afixar nas paredes. SL Niterói (Ronald) – sugere a inscrição seja no período da
tarde e noite, para não esvaziar os espaços da manhã, que ainda estarão sobrecarregados.
Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – sugere que se tiver vagas remanescentes, as
mesmas deverão ser divulgadas para que as inscrições sejam realizadas na secretaria do
evento os outros dias. SL Campinas (Paulo) – sugere a divulgação das listas dos inscritos
nos minicursos no terceiro dia, para as pessoas verem. Caio (SL São Paulo/DEN) – sobre os
certificados, deve-se incluir na ementa que somente os proponentes receberão certificados.
SL Niterói (Ronald) – destaca que comissão deverá definir se os proponentes deverão estar
inscritos ou não no evento e incluir na ementa. Encaminhamento 01: as propostas de datas
a comissão deverá definir. O texto da ementa que deverá ser enviado para o sumário
executivo na data estabelecida. Encaminhamento 02: na divulgação inicial não deverá conter
o e-mail para o envio de propostas. ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO DE COLETIVOS (ESC)
(Comissão: SL Belo Horizonte e SL Fortaleza): SL Belo Horizonte (Arthur) – inicia o ponto
de pauta apresentando a ementa da comissão de ESC (anexo IV). Destaca que uma
discussão que apareceu antes se o proponentes necessitam estar inscritos ou não no evento.
SL Niterói (Fabrícia) – destaca que nunca foi necessário estar inscritos no evento. SL Niterói
(Ronald) – sugere que insira o número mínimo de palavras na ementa. Encaminhamento
01: a comissão definirá as datas e texto da ementa que deverá ser enviado para o sumário
executivo na data estabelecida. GRUPOS DE TRABALHO (GTS) (Comissão: SL Fortaleza,
SL Juiz de Fora, SL Niterói e SL Três Lagoas): SL Niterói (Ronald) – inicia apresentando
a ementa (anexo IV) e destaca que o GT já é uma atividade consolidada nos encontros
nacionais da AGB. SL Niterói (Fabrícia) – coloca que a comissão fará uma convocação via
interseções. SL Niterói (Ronald) – destaca que a primeira parte da ementa será para a
circulação no site para os encontristas e segunda parte será para circulação interna via
interseções. Encaminhamento 01: o texto da ementa que deverá ser enviado para o sumário
executivo na data estabelecida. TRABALHO DE CAMPO (Comissão: SL ABC, SL
Campinas, SL Presidente Prudente e SL São Paulo): SL Campinas (Paulo) – inicia o ponto
com a leitura da ementa. SL São Paulo (Fábio) – sugere que se retire arcabouço e insira
práticas históricas. SL Juiz de Fora (Albert) – sugere que substitui a palavra redefinição para
transformação. Inserção da palavras articulando. SL Niterói (Fabrícia) – destaca que está
faltando um trecho no segundo parágrafo. SL Niterói (Fabrícia) – sugere que se insira
“reafirma o seu princípio de horizontalidade”. SL Niterói (Ronald) – questiona se é necessário
manter o termo “metrópole paulistana”, considerando que a ideia da atividade de campo é
replica-la. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca que a questão é não delimitar o recorte
porque estes podem ser reproduzidos em outros lugares. SL Vitória (André) – ressalta que
as comissões irão enviar até a data do sumário executivo para DEN. Encaminhamento: a
ementa foi aprovada com alterações e será envia para a AGB Nacional na data estabelecida.
MESA-REDONDA (Comissão: SL ABC e SL São Paulo): SL ABC (Paulo) – inicia o ponto
expondo a ementa da comissão. Destaca que a ideia é situar os encontristas que a AGB teve
algumas preocupações para estruturar as mesas. SL Niterói (Ronald) – sugere que é para
adequar a proposta tirando a “139ª RGC”. SL São Paulo (Fábio) – coloca que as ementas
apresentadas foram bastante baseadas nas ementas anteriores, que os locais ainda não
estão definidos. SL São Paulo (Silvia) – coloca que a questão é avaliar o que não deu certo
em outros encontros e readequar para este. SL Juiz de Fora (Albert) – coloca que é
importante reforçar os princípios, o que é o encontro. Por isso a importância das atividades
pré-ENGs. ALOJAMENTO (Comissão: SL São Paulo): SL Juiz de Fora (Albert) – coloca
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que é necessário estabelecer a concepção do que é um alojamento. Caio (SL São
Paulo/DEN) – coloca que é uma prática ter contrapartida nas escolas, mas que isso só será
possível de ser discutido após a definição das escolas onde será o alojamento, o que depende
muito da demanda da escola. SL João Pessoa (Raisa) – coloca a experiência do XIX ENG
de contrapartida como positiva. Caio (SL São Paulo/DEN) – coloca que a Seção Local São
Paulo está sozinha na comissão de alojamento e é necessário incluir mais Seções Locais. SL
Juiz de Fora (Vitor) – coloca que irá levar a proposta para assembleia. SL João Pessoa
(Raisa) – enfatiza que a SL discutiu e sentiu a dificuldade que foi, mas que estão sem pensar
para compor, porém irá levara demanda para a SL. ATIVIDADES CULTURAIS (Comissão:
SL São Paulo e SL Vitória): SL Vitória (André) – sobre as atividades culturais coloca que
não conseguiu fazer uma articulação com a SL São Paulo, mas trouxe questões para reflexão,
tais como melhorar a acessibilidade dos preços, as atividades culturais envolve apresentação
de grupos culturais locais, para além de lançamento de livros e exposições. SL João Pessoa
(Raisa) – coloca que a SL tem discutido muito a questão, que não é apenas “dar a comida
para o grupo”, solicita que consta em ata que nos grupos tem que ser pago alguma coisa para
os grupos. A questão é a valorização da cultura. SL Belo Horizonte (Arthur) – relembra a
plenária política XIX ENG em que foi aprovado “que todo evento nacional da AGB priorize
manifestações da cultura popular local” (Ata da plenária política XIX ENG, p. 05). SL Vitória
(André) – se compromete a redigir a ementa até o envio do sumário. CIRANDA (Comissão:
SL Rio de Janeiro e SL São Paulo): SL São Paulo (Silvia) – coloca que é necessário avaliar,
novamente porque o Rio de Janeiro não foi contatado. SL Fortaleza (Rachel) – destaca que
a SL trouxe algumas contribuições para a comissão de ciranda como pensar um espaço com
trocador, um espaço kids, algum tipo de “copa” para esquentar alimentos. Caio (SL São
Paulo/DEN) – questiona se alguma seção local tem interesse em compor a comissão de
ciranda. SL Presidente Prudente (Carolina) – sugere que as Seções Locais levem isso para
as suas assembleias. Encaminhamento: a DEN enviará um chamado via interseções para
as seções locais mobilizando para as mesmas comporem as comissões do XX ENG.
Questão de ordem: definição da necessidade de realização de uma assembleia
extraordinária para debater a construção do XX ENG (conforme indicado na 138ª RGC). Data:
02 e 03 de novembro de 2019. Local: São Paulo (SP). Pauta: Eixos; Projeção de gastos;
Valores de inscrição; Calendário; Mesas, ementas e palestrantes; Debates sobre bolsistas
para o ENG. APROVADO POR UNANIMIDADE. SL Três Lagoas (Amanda) – O coletivo de
tesouraria da DEN avaliará a viabilidade (liberação da conta bancária da AGB Nacional) de
custear 50% do deslocamento de delegados para participar da RGC Extraordinária.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
EIXOS TEMÁTICOS: Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – inicia o ponto com a leitura
da ementa. SL Niterói (Ronald) – sugere retirar norteadores para direcionadores e escrever
quais são as atividades que os eixos temáticos estão orientando. Até que ponto são as
atividades que os eixos temáticos estão influenciando. Mesas, ESCs, Trabalho de Campo.
DEN. SL João Pessoa (Raisa) – propõe que os eixos e mesas fossem socializados no
interseções para adiantar o processo na RGC extraordinária. SL Niterói (Ronald) – coloca
que a tentativa de se esgotar os eixos hoje é para que aja tempo para uma readequação das
mesas com os eixos surgidos, caso necessário. Caio (SL São Paulo/DEN) – destaca que
“temos 3 pontos”. Precisamos escolher com o qual avançaremos. Preços, eixos e/ou mesas?
Não há problema definir preço na próxima RGC, pois o site não estará aberto a inscrições. SL
Niterói (Ronald) – destaca que “além do mais estabelecer preço aqui seria um processo um
tanto quanto especulativo, pois ainda não temos uma projeções de gastos. Zé Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – destaca que seria interessante a projeção ser divulgada antes
no interseções ou na convocatória para o debate nas SLs. Definiu-se que será enviada na
convocatória. SL Vitória (André) – sugere que os valores e mesas sejam discutidos na
próxima RGC e que agora seja debatido eixos estabelecendo um teto para hoje e amanhã.
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Encaminhamento: estabelecemos um teto às: 22 horas e amanhã retornaremos para a
continuidade da construção do ponto “eixos”. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – como questão
de ordem coloca que irá organizar falas e tempos (2min). As propostas serão apresentadas
sem tempo cronometrado e assim conduziremos pela lista de locais. Organização de eixos:
por áreas. A partir de então, desses blocos, irá se analisar quais confluem. BLOCO I:
EDUCAÇÃO: Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – apresenta a propostas de títulos
e ementas dos eixos. SL ABC (Paulo) – coloca a necessidade de repensa o papel do
professor e a coerção que o mesmo vem sofrendo, opressão e coerção, isso sem encontrar
respostas. Diante disso o encontro vem para buscar responder. SL João Pessoa (Raisa) –
disserta sobre o contexto atual das reformas educacionais que deram o tom do eixo. SL Vitória
(André) – coloca como proposta de encaminhamento a prioridade para as SLs que
construíram as ementas se querem misturar e depois ver as outras. Albert (SL Juiz de
Fora/DEN) – sugere para dar continuidade ao processo pois podem aparecer novas
perspectivas de análises sobre a educação, e podemos ter mais de um eixo pra uma área. Se
houver, que possamos equacionar e se necessário construir uma ementa. SL São Paulo
(Fábio) – retira a proposta do eixo. SL Presidente Prudente (Diógenes) – destaca que os
eixos propostos pelas Seções Locais ABC e João Pessoa se dialogam no sentido que
abordam precarização a docência e criminalização. Discutir um prazo para que as SL caso
tenham eixos sem ementas aprovados que tenha prazo de envio delas. Zé Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – destaca que cada área não tem só um eixo! E elas inclusive
podem orientar atividades diferentes. “Pra mim não é, ela antecede, traz questõesproblemas”. SL Niterói (Ronald) – destaca que quando propomos eixos trazemos questões
especificas e amplas. Temos títulos amplos. Poderíamos garantir um eixo mais amplo assim,
mais amplo, que abarque uma discussão maior do que vários pequenos mas que não dão um
caráter de unidade. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que concorda com
a colocação da SL Niterói, mas cabe a nós também uma sensibilidade caso haja necessidade.
Exemplifica, ressaltando o cuidado para não restrição. SL Niterói (Fabrícia) – coloca que os
eixos temáticos são pra discutir O TEMA DO ENCONTRO, pra dar conta dele, e não de ÁREA
em si. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – pondera para tomar cuidado com a
triagem/sistematização então. SL Fortaleza (Rachel) – coloca que precisamos encaminhar e
votar, caso necessário, votar as que vieram com ementas! SL São Paulo (Fábio) – coloca
que todas as discussões que tiveram eixos nós deveremos privilegiar os colegas que
trouxeram ementas. SL Fortaleza (Rachel) – proposta metodológica de votar logo, pois já se
foi apresentado. Caso necessário votemos as que tem ementas. SL Belo Horizonte (Arhtur)
– pondera não é simplesmente assim, pois não estão esgotadas as discussões. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – propõe que se encaminhe a discussão. As propostas não se distinguem
tanto entre si. E ver quais possam casar. SL São Paulo (Fábio) – propõe unir as propostas
de Coerção e Educação: o ensino de Geografia frente às reformas e à criminalização. SL
Vitória (André) – destaca que a proposta de Vitória está contemplada nas demais. Albert (SL
Juiz de Fora/DEN) – destaca que assim há a redução para três eixos. SL Niterói (Ronald) –
defende que a proposta de Niterói estão englobando as outras duas. SL João Pessoa (Raisa)
– destaca que a proposta da Seção Local Niterói pode ser reduzida para abarcar as outras
duas. Somente as que não tem ementa que podem ser realizadas depois. SL Niterói
(Fabrícia) – destaca que não temos metodologia para discutir os eixos do encontro. Albert
(SL Juiz de Fora/DEN) – propõe que se estabeleça que os títulos e a ementa devem estar
casados. E discutimos. SL Niterói (Fabrícia) – propõe que seja a votação primeiro dos títulos
e depois das ementas. SL Belo Horizonte (Arhtur) – Solicita esclarecimento sobre se cada
área terá os eixos.SL João Pessoa (Raisa) – retira a proposta de eixo, mas solicita a
adequação da ementa proposta pela SL Niterói e que a mesma revise as outras ementas para
ver o que pode incorporar. SL ABC (Paulo) – desaca que está contemplado. PROPOSTA 01:
A ofensiva neoliberal e neoconservadora no(a) Ensino/Educação: o que a Geografia tem
a dizer? Título e ementa aprovados. A ementa será readequada de acordo com as
ponderações realizadas na 139ª RGC. APROVADO POR UNANIMIDADE.
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Encaminhamento: irão readequar a ementa em conjunto com as seções locais Fortaleza,
João Pessoa, ABC, Vitória e São Paulo (que enviaram eixos relacionados a educação) e
enviar para a publicação no sumário executivo da 139ª RGC. BLOCO II: CARTOGRAFIA: SL
Vitória (André) – propõe o eixo “Cartografia, imagens e políticas espaciais”. SL São Paulo
(Fábio) – realiza a proposta do eixo intitulado “Cartografia e Representações do Espaço: do
cartesianismo às Anamorfoses”. Destaque: ambas as propostas não enviaram ementas.SL
São Paulo (Silvia) – tece explicações sobre o eixo proposto pela Seção São Paulo. Debate
sobre outras cartografias e resistências contra as cartografias oficiais. SL Vitória (André) –
coloca que imagens, poder e cartografia, pensando os ataques da contemporaneidade. SL
Niterói (Ronald) – destaca que nenhum dos dois títulos contempla o que foi explicado. O
título ainda está dentro de uma lógica muito padrão dentro da sociedade, não aparece no
título a questão da cartografia contra. Da mesma forma que o título de Vitória não contemple.
Talvez transformar os títulos com uma questão, que problematize, que propõe. SL São Paulo
(Fábio) – retira a proposta de eixo. SL São Paulo (Silvia) – coloca que o título pode ser
pensado em conjunto com Vitória e bem como a ementa. SL Vitória (André) – concorda com
a proposta da Seção Local São Paulo. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca que
poderíamos pensar os títulos e estas questões problemas, tais como: desmonte do INPE,
construir um eixo que vincule como a cartografia estão sendo atacadas tanto quanto estas
outras cartografias que vão surgir. SL Vitória (André) – destaca que podem pensar nos títulos
em conjunto e apresentaram amanhã para a RGC. SL São Paulo (Fábio) – propõe que a
discussão do título seja feita hoje mesmo. Ele se sente contemplado pelos títulos que foram
expostos. SL Niterói (Ronald) – expõe que devido ao cansaço seja melhor discutir amanhã.
PROPOSTA 02: as Seções Locais São Paulo e Vitória irão articular um eixo sobre cartografia
e representações espaciais. O título do mesmo será apresentado amanhã (22/09) para a
apreciação da RGC. APROVADO POR UNANIMIDADE. BLOCO III: GEOGRAFIA
POLÍTICA, GEOPOLÍTICA E DEMOCRACIA. SL São Paulo (Fábio) – propõe o eixo
“Geografia Política em tempos de ameaça à Democracia” (apensa título, sem ementa). SL
João Pessoa (Raisa) – propõe os seguintes eixos “Geopolítica atual e Saúde global” e
“Geopolítica dos recursos naturais e as novas formas de apropriação das águas, das terras e
do subsolo” (ambos apresentam ementa – anexo V). SL São Paulo (Fábio) – realiza
explicações sobre o eixo: garantir que discuta uma geografia política com o viés do
autoritarismo, falar sobre a conjuntura contemporânea, que dentro da geografia política
poderá gerar vários debates interessantes. SL Três Lagoas (Amanda) – coloca o seu título
de mesa como um eixo. A discussão precisa ser feita uma análise de conjuntura e a geografia,
e o que a AGB propõe, porque a geografia não tem feito esta análise de conjuntura, sendo
que outras áreas fazem. SL São Paulo (Fábio) – sugere que o título proposto pela Seção
Local São Paulo seja ampliado para América Latina. SL João Pessoa (Raisa) – ressalta que
está havendo um atropelo na junção das propostas e destaca a importância de ler a ementa
para ver se as propostas se complementam. Abriremos para votação os três eixos
apresentados, pois não dialogam. PROPOSTA 03: Geografia Política em tempos de
ameaça à Democracia. Título aprovado. A ementa a ser enviada até o dia 07 de outubro e
aprovada na RGC Extraordinária (02 e 03 de novembro de 2019 – São Paulo/SP). Seções
Locais responsáveis: São Paulo e Três Lagoas. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSTA 04: Saúde global e geopolítica atual. Título e ementa aprovados. A mesma
será readequada de acordo com as ponderações realizadas na 139ª RGC. Seções Locais
responsáveis: João Pessoa, Presidente Prudente e Vitória. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – sugere a inserção do Cerrado no
eixo “Geopolítica dos recursos naturais e as novas formas de apropriação das águas, das
terras e do subsolo”. SL São Paulo (Fábio) – expõe problematizações e afinamentos sobre a
compreensão de “hidroagrários”. Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – explica por alto
que para essa perspectiva a agua é um elemento fundamental para entender o espaço,
inclusive o campo, subsolo, terra e propriedade. SL Niterói (Ronald) – diz que apesar de
nossas filiações conceituais temos uma postura nacional, e que precisamos tomar cuidado.
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Isso porque um conceito tem diferentes acepções, compreensões e aceitações. Assim o ideal
é suprimir o conceito em si e deixar sua explicação, mas sem essa delimitação, que pode
restringir ou causar divergências, sobretudo quando se fala de proposição de eixos. SL
Presidente Prudente (Diógenes) – reforça a necessidade de não conceituar. Lorena (SL
Presidente Prudente/DEN) – propõe que a SL que propôs o eixo adéque-o, mas que o
mesmo seja aprovado. Ela ainda tá sugerindo definir somente comunidades tradicionais, pois
são múltiplas e distintas. SL Presidente Prudente (Lorena e Carolina) – se disponibilizam a
ajudar a Seção Local João Pessoa a modificar/adequar a ementa. PROPOSTA 05:
Geopolítica dos recursos naturais e as novas formas de apropriação das águas, das
terras e do subsolo. Título e ementa aprovados. A mesma será readequada de acordo com
as ponderações realizadas na 139ª RGC. Seções Locais responsáveis: João Pessoa e
Presidente Prudente.
Dia 22/09:
Amanda (SL Três Lagoas) – propõe o teto de 11h30 para a discussão dos eixos e depois a
abertura para os outros assuntos. APROVADO POR UNANIMIDADE. Albert (SL Juiz de
Fora) – abre a discussão esclarecendo que os eixos sem ementas e aprovados, as ementas
deverão ser aprovadas na RGC Extraordinária. SL ABC (Cássio) – questiona se tem algum
padrão na ementa (tamanho). SL Niterói (Fabrícia) – ressalta que em algum momento na
construção de encontros anteriores, mas que para esse não foi debatido. Zé Carlos (SL
Presidente Prudente/DEN) – ressalta que já há propostas aprovada, mas todas com
adequação. SL ABC (Cássio) – destaca que é importante uma padronização até para
utilizarmos nos próximos eventos. Encaminhamento: as ementas de eixo deverão conte até
300 palavras. SL Fortaleza (Rachel) – expõe a proposta de eixo com o título “Geografia Física
e as questões ambientais”, ressaltando que a proposta são de associados da Seção Local e
que é proposta tanto de eixo temático quanto de área temática (EDP) (ementa no anexo V).
SL São Paulo (Fábio) – realiza a apresentação do eixo “Domínios morfoclimáticos no Sudeste
do Brasil”. Não há ementa, mas expõe que a ideia é colocar o contexto do local/região onde
será realizado o encontro. SL Juiz de Fora (Vitor) – apresenta o eixo “Meandros Geográficos:
as morfologias físicas e os desafios ambientais”. Ressalta que os eixos foram pensados
relacionando com o tema do evento. Logo, aos eixos foram construindo colocando a AGB
como central. Pensar a AGB nos eixos. A proposta é tencionar a proposta da ementa do XX
ENG. Afastamento gradual da Geografia Física nos encontros nacionais. Diversas dimensões
da Geografia Física. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – a proposta é chamar a atenção para a
não diferenciação dessa, uma geografia física perpassa uma geografia ambiental, não se
pode ser deslocado. SL Juiz de Fora (Vitor) – coloca que há uma discussão do afastamento
gradual da Geografia AGB, por isso a ideia de meandros geográficos e também atrair o
“pessoal da geografia física”. Abre-se para inscrição. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – coloca o debate entre Geografia Física e ENG, pautado no discurso de que
a “AGB não dá atenção a Geografia Física”. Tem uma leitura que a Geografia Física está
dentro dos encontros nacionais. Existe um distanciamento e também de alinhamento político
de pessoas que não querem construir a entidade. SL Presidente Prudente (Sidney) – coloca
se tivesse junção dos três eixos e construir um eixo forte, o que resolveria esse problema.
Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – coloca que cada eixo tem sua particularidade. Ressalta que
no XIX ENG (2019) teve um eixo sobre Geografia do Semiárido e que é interessante manter,
visando que não é apenas São Paulo e sim Sudeste. SL Niterói (Ronald) – coloca que na
Seção Local foram discutidos em assembleias novos eixos, sendo um destes “Sociedade,
espaço e natureza: o papel da geografia física na construção das re-existências” e logo tem
um pequeno acúmulo sobre este debate. A entidade tem uma leitura, não é qualquer
Geografia Física que está sendo chamada, mas sim um Geografia com um proposta de
resistência. As discussões são legais, mas os títulos não provocativos o suficiente. Realiza a
proposta enquanto associado da Seção Local Niterói do eixo “Sociedade, espaço e natureza:
o papel da geografia física na construção das re-existências”. SL São Paulo (Fábio) – coloca
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que na tentativa de “reanimar” os colegas da Geografia Física seria interessante manter um
eixo sem essa politização. É importante o debate da AGB, mas que tão importante quanto é
voltar a sensibilizar os colegas da Geografia Física. Manter um eixo um pouco mais “técnico”
e outro mais “politizado”. A ementa de Fortaleza contempla fundiria a ementa de Fortaleza
com o título da SL São Paulo. Coloca que a ementa proposta pela Seção Local Fortaleza
contemplaria esse eixo mais “técnico” e apresenta a proposta de fundir o eixo da Seção Local
São Paulo com o da Seção Local Fortaleza para mantê-lo mais técnico. SL Vitória (André) –
coloca que tem que juntar com a temática do evento com a Geografia Física, por isso concorda
com a proposta feita pelo associado da Seção Local Niterói. Se a Geografia Física constar
nos eixos, tem que estar atrelada com a temática do evento. Coloca que gostou da ementa
da Seção Local Fortaleza, mas é necessária uma padronização, questiona se citações e
nomes de autores na ementa seriam interessantes e sugere a padronização para que as
ementas não tenham referências. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que o
eixo proposto pela Seção Local São Paulo é válido e que gostou do mesmo, porém não
dialoga diretamente com a proposta da Seção Local Fortaleza. Também concorda com a
Seção Local Vitória sobre as citações, porque se tiver citações tem que ter referências, o que
fugiria um pouco da proposta. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – encaminha ressaltando que
há quatro propostas sem muitas possibilidade de fundirem. Caio (SL São Paulo/DEN) –
destaca que tem propostas de fundir, mas também de manter. SL São Paulo (Fábio) – coloca
a proposta para fundir os eixos apresentados pela Seção Local Fortaleza e Seção Local São
Paulo formando o eixo “Domínios morfoclimáticos e as questões ambientais no Sudeste do
Brasil” e que se for interesse pode-se colocar o conceito “Ecologia Política”. Albert (SL Juiz
de Fora/DEN) – coloca que vai no encontro daquela proposta de não se colocar conceito
(colocada no dia 21/09). SL Fortaleza (Rachel) – destaca que se for fundir, que seja com Juiz
de Fora, porque a proposta da Seção Local é mais ampla do que domínios morfoclimáticos.
SL Juiz de Fora (Vitor) – coloca que a proposta de manter o eixo, porque o título e ementa
são diferentes da proposta da Seção Local Fortaleza. Coloca que pode juntar o título, mas
que a ementa terá que ser reconstruída em conjunto. PROPOSTA 01: SL São Paulo
“Domínios morfoclimáticos no Sudeste do Brasil”. NÃO APROVADO (03 votos a favor:
SL Campinas, SL São Paulo, SL Fortaleza. 03 votos contra: SL Juiz de Fora, SL Niterói, SL
Vitória. 05 abstenções: SL Três Lagoas, SL Presidente Prudente, SL João Pessoa, SL Belo
Horizonte, SL ABC). Caio (SL São Paulo/DEN) – propõe a reabertura para discussão,
considerando que a metodologia em casos da abstenção ser maior é a reabertura do ponto.
Diógenes (SL Presidente Prudente) – sugere que as Seções Locais declarem as
abstenções, o porquê da abstenção, para assim votarmos novamente. Destaca quem quiser
declarar a abstenção, as vezes o delegado não atendeu a proposta. Caio (SL São Paulo) –
coloca a reabertura da votação e que se alguma Seção Local se sentir confortável, pode
declarar/justificar a abstenção. SL Niterói (Ronald) – esclarece alguns pontos que levaram
ao voto de não aprovação, como a relação do eixo com a ementa do encontro/tema do
encontro e que o conceito limita a participação, porque não são todos da Geografia Física que
utilizam o mesmo. Se não há diálogo com a ementa do encontro, não ajuda a AGB construir
nada, restringe e não chama a todos para agregar. NOVA VOTAÇÃO: PROPOSTA 01: SL
São Paulo “Domínios morfoclimáticos no Sudeste do Brasil”. NÃO APROVADO (03
votos a favor: SL Campinas, SL São Paulo, SL Fortaleza. 05 votos contra: SL Juiz de Fora,
SL Niterói, SL Vitória, SL Belo Horizonte, SL ABC. 05 abstenções: SL Três Lagoas, SL
Presidente Prudente, SL João Pessoa). PROPOSTA 02: SL Juiz de Fora: “Meandros
Geográficos: as morfologias físicas e os desafios ambientais”. NÃO APROVADO (02
votos a favor: SL Juiz de Fora, SL Fortaleza. 04 votos contra: SL Três Lagoas, SL Niterói, SL
Vitória, SL São Paulo. 05 abstenções: SL Campinas, SL Presidente Prudente, SL João
Pessoa, SL Belo Horizonte, SL João Pessoa, SL ABC). SL São Paulo (Fábio) – pondera que
foi aprovado apenas um eixo para educação e que talvez a maior demanda do encontro e de
quantidade de trabalhos e que soaria estranho o encontro ter três eixos de Geografia Física.
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SL Niterói (Ronald) – coloca que o sentido das propostas da Seção Local Juiz de Fora e do
associado da Seção Local Niterói são convergentes. Propõe que o título seja o proposto pelo
associado da Seção Local Niterói, considerando que o título do eixo tem que ser mais
provocativo, e que a ementa fique a cargo da Seção Local Juiz de Fora, considerando que o
título do eixo tem que ser mais provocativo. Juiz de Fora (Vitor) – ressalta que a construção
dos eixos pela Seção Local foi pautada no tema/ementa do XX ENG. SL Belo Horizonte
(Arthur) – destaca que o processo de votação está confuso e que as Seções Locais que se
absteram não foi por falta de clareza em relação ao eixo votado. Lorena (SL Presidente
Prudent/DEN) – coloca que o procedimento deve ser semelhante ao realizado no dia anterior,
a Seção Local Juiz de Fora retira a proposta e constrói a ementa em conjunto com a Seção
Local Niterói. Juiz de Fora (Vitor) – retira a proposta do eixo “Meandros Geográficos: as
morfologias físicas e os desafios ambientais”. PROPOSTA 03: SL Fortaleza: “Geografia
Física e as questões ambientais”. NÃO APROVADO (02 votos a favor: SL Fortaleza, SL
São Paulo. Não: SL Juiz de Fora, SL ABC, SL Três Lagoas, SL Niterói. 05 abstenções: SL
Campinas, SL Presidente Prudente, SL João Pessoa, SL Belo Horizonte, SL Vitória). SL
Vitória (André) – questiona se há a possibilidade da Seção Local Fortaleza compor com as
Seções Locais Niterói e Juiz de Fora uma “comissão” para construção da ementa. SL
Fortaleza (Rachel) – coloca que trouxe o debate da Seção Local e que veio para garantir isso
e que não adianta ficar retornando a votação se não vai ser aprovado. SL Presidente
Prudente (Diógenes) – para ser mais encaminhar mais rápido, sugere que a delegada
mantenha a proposta para constar em ata. Lorena (SL Presidente Prudente/DEN) –
questiona se a Seção Local Fortaleza retirou ou não a proposta. SL Niterói (Fabrícia) –
sublinha que a Seção Local Fortaleza apenas colocou a questão de não realizar uma segunda
votação. SL João Pessoa (Raisa) – esclarece que a abstenção não é apenas por falta de
esclarecimento, há um acúmulo na Seção Local e não dá para votar algo contra isso ou que
não foi discutido. SL Presidente Prudente (Carolina) – destaca que não dá para cobrar um
delegado se isso não foi discutido, não é acúmulo da Seção Local. NOVA VOTAÇÃO:
PROPOSTA 03: SL Fortaleza: “Geografia Física e as questões ambientais”. NÃO
APROVADO (02 votos a favor: SL Fortaleza, SL São Paulo. 05 votos contra: SL Juiz de Fora,
SL ABC, SL Três Lagoas, SL Niterói, SL Vitória. 04 abstenções: SL Campinas, SL Presidente
Prudente, SL João Pessoa, SL Belo Horizonte). PROPOSTA 04: Ronald (Associado SL
Niterói): “Sociedade, espaço e natureza: o papel da geografia física na construção das
re-existências”. APROVADO (10 votos a favor: SL Juiz de Fora, SL Campinas, SL ABC, SL
Niterói, SL Três Lagoas, SL Presidente Prudente, SL Fortaleza, SL Belo Horizonte, SL Vitória,
SL São Paulo. 0 votos contra. 01 abstenção: SL João Pessoa). Encaminhamento: as Seções
Locais Niterói e Juiz de Fora irão construir a ementa em conjunto para o sumário executivo.
Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – destaca que o teto já encerrou e que a RGC tem
que avaliar se será debatido outro bloco de eixos ou se encaminharemos para os outros
assuntos. Ao todo foram propostos 32 eixos pelas seções locais, foram aprovados seis eixos.
SL Niterói (Fabrícia) – destaca que a RGC precisa aprovar ou não o eixo de cartografia (as
Seções Locais São Paulo e Vitória iriam propor um novo título, conforme debatido no dia
21/09). SL Niterói (Ronald) – coloca que a Seção Local em debate interno havia colocado a
proposta de eixo “cartografias das resistências: imagens, politicas espaciais e estratégias
emancipatórias”. SL Vitória (André) – traz a proposta de título de eixo “disputas cartográficas
nas dimensões do poder: imagens, politicas espaciais e estratégias emancipatórias”, destaca
que esse eixo já foi discutido em 2016, mas que ainda é bastante atual. SL Niterói (Ronald)
– retira a proposta. SL Fortaleza (Rachel) – faz um destaque para “estratégias
emancipatórias” presente na proposta, considerando que fica muito limitado. SL São Paulo
(Fábio) – propõe que o título do eixo seja “disputas cartográficas nas dimensões do poder:
imagens e politicas espaciais”. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – destaca que é favorável a
manter “emancipatórias”, considerando que o título deve ser provocativo. SL Vitória (André)
– destaca que a ementa cumpre esse papel de dar uma sustentação ao título/proposta.
PROPOSTA 05: SL Vitória e SL São Paulo: “disputas cartográficas nas dimensões do poder:
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imagens e politicas espaciais”. APROVADO POR UNAMINIDADE. Encaminhamento: as
Seções Locais Vitória e São Paulo irão construir a ementa em conjunto para o sumário
executivo. Albert (SL Juiz de Fora/DEN) – encaminha destacando que foram seis eixos
aprovados e propõe que a partir de agora continua com o ponto outros assuntos. SL Niterói
(Ronald) – coloca que na RGC seguinte pode haver a possibilidade de Seções Locais
aparecerem com novos eixos e que é necessária a definição se abriremos ou não para novas
propostas de eixos para a próxima RGC. O entendimento é que não será aberto para novas
propostas, mas é necessário definirmos aqui e que conste em ata. Lorena (SL Presidente
Prudente/DEN) – sugere que todas as Seções Locais que trouxeram propostas para a 139ª
RGC, que envie o título e a ementa para constar na convocatória da RGC Extraordinária,
porque senão o debate vai se alongar para a 140ª RGC. Zé Carlos (SL Presidente
Prudente/DEN) – propõe que os eixos aprovados e não discutidos sejam publicizados para
que as Seções Locais se organizem e articulem antes da RGC. Encaminhamento 01: não
poderão ser propostos novos eixos além daqueles encaminhados para a 139ª RGC.
Encaminhamento 02: os eixos aprovados e os eixos ainda não discutidos serão organizados
e encaminhados pela DEN.
9.Outros assuntos:
a) Repasse do valor pago pelos livreiros presentes no IX Fala Professor (a)! (17 a 21 de
junho, Belo Horizonte/MG). Zé Carlos (SL Presidente Prudente/DEN) – relembra que a
Seção Local Presidente Prudente colocou a questão sobre o repasse dos livreiros presentes
no IX Fala Professor (a)! (17 a 21 de junho, Belo Horizonte/MG). Durante a 138ª RGC (Julho
em Belo Horizonte/MG) foi colocada a proposta de repassar o valor para a Escola Municipal
Belo Horizonte (sede e alojamento do Encontro), porém não foi encaminhado. SL Niterói
(Ronald) – pondera que na ata da 138ª RGC a escola não solicitou contrapartida e ressalta
que em cada RGC que foi realizada na Escola Municipal Belo Horizonte a mesma solicitava
materiais. Nesse sentido talvez seja interessante a DEN e a Seção Local Belo Horizonte
pensar em materiais para doar para a escola. SL Belo Horizonte (Arthur) – Sugere que o
recurso seja revertido na compra de materiais para Escola Itinerante do Acampamento do
MST, na qual foi realizada um trabalho de campo durante o IX Fala Professor (a)! SL
Presidente Prudente (Diógenes) – destaca que a preocupação era de “ficar com um recurso”
de um espaço que não era nosso (considerando que os livreiros estavam na Escola Municipal
Belo Horizonte). PROPOSTA 01: A Seção Local Belo Horizonte irá contatar a Escola
Itinerante do Acampamento do MST visitado durante o trabalho de campo do IX Fala Professor
(a)! com o objetivo de ver o que a escola necessita em termos de materiais que serão
comprados com o repasse dos livreiros. A Seção Local Belo Horizonte irá realizar um relato
sobre o mesmo na 140ª RGC. APROVADO POR UNANIMIDADE.
b) Relação AGB e movimentos estudantis: Amanda (SL Três Lagoas) – coloca a
solicitação de aproximação da AGB por parte de movimentos estudantis de Geografia. Já há
um diálogo com a CONEEG e uma reunião por Skype já foi proposta. SL Niterói (Fabrícia) –
coloca que anteriormente a representação da CONEEG participava de RGC. PROPOSTA 01:
Amanda fará a aproximação. APROVADO POR UNANIMIDADE.
c) Definição de prazo: até dia 07 de outubro para as Seções Locais enviarem as ementas
dos eixos e para as comissões encaminharem as ementas alteradas. Publicação do Sumário
executivo em 08 de outubro. APROVADO POR UNANIMIDADE.
9. RGC Extraordinária:
Data: 02 e 03 de novembro de 2019.
Local: São Paulo (SP).
Pauta: Eixos; Projeção de gastos; Valores de inscrição; Calendário; Mesas, ementas e
palestrantes; Debates sobre bolsistas para o ENG.
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PROPOSTA 01: O coletivo de tesouraria da DEN avaliará a viabilidade (liberação da conta
bancária da AGB Nacional) de custear 50% do deslocamento de delegados para participar da
RGC Extraordinária. APROVADO POR UNANIMIDADE.
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ANEXO I: Justificativa de ausência Seção Local Caicó.
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS – SEÇÃO LOCAL CAICÓ – RN
Rua Joaquim Gregório, S/N, Penedo, Caicó – RN, CEP 59300-000
AÇÕES REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2019
A associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Caicó, entidade civil, de caráter técnicocientífico e cultural, sem fins lucrativos, com sede e foro em Caicó à Rua Joaquim Gregório,
S/N, CEP 59300-000, bairro Penedo, Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, realizou, durante
o 1º semestre de 2019, as seguintes ações, afim de buscar o seu fortalecimento e o
consequente desenvolvimento da Geografia Potiguar, pesquisando e divulgando assuntos
geográficos do Estado do Rio Grande do Norte.
Participação na 136° reunião geral da AGB – RGC, em Fortaleza - CE, entre os dias 25 a
27 de Janeiro de 2019.
Participação na comissão de organização do XXV EGEORN – Encontro Estadual de
Geografia, a ser realizado em Caicó – RN, em Novembro de 2019;
Organização dos evento extensionista “Residência Pedagógica e PIBID CERES – UFRN:
discussões e reflexões”, em 12 de Março de 2019, na UFRN Caicó;
Organização dos evento extensionista “Dia Internacional da mulher: a importância das
mulheres na ciência”, em 08 de Março de 2019, na UFRN Caicó;
Organização dos evento extensionista “Dia da integração geográfica”: diálogos e reflexões
entre docentes e os discentes/egressos da graduação em Geografia do CERES/UFRN”, no
dia 11 de Fevereiro de 2019, na UFRN Caicó;
Auxilio na organização da Programação do Dia do Geógrafo, em 29 de Maio de 2019 e do
Dia do Meio Ambiente, em 06 de Junho de 2019, no campus Caicó da UFRN.
Participação decisiva no fortalecimento do Centro Acadêmico de Geografia, no curso de
Geografia do CERES – UFRN, Campus Caicó;
Realização, em 27 de Março de 2019 e 22 de Maio de 2019, de Assembleias ordinárias da
Seção Caicó da AGB;
Participação, em 14 de Junho de 2019, da comissão de reinauguração do CREA - RN,
escritório regional de Caicó - RN;
Divulgação do IX Fala Professor 2019, em todos os cursos presenciais de Geografia Licenciatura e Bacharelado do Rio Grande do Norte (UERN – Mossoró, Assu e Pau dos
Ferros; UFRN – Natal e Caicó; IFRN – Campus Natal Central).

Caicó, 19 de Setembro de 2019
Iapony Rodrigues Galvão
Direção AGB - Seção Local Caicó
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ANEXO II: Estratégias de políticas financeiras apresentadas pelo acadêmico Bob Luiz
Botelho (UFPR, Curitiba).
ESTRATÉGIA 1: Selo AGB (MÉDIO PRAZO)
Bom, a ideia de criar o SELO AGB de certificação em Geografia é uma estratégia que me
ocorreu muito no sentido de valorizar a entidade e captar fundos para isso. O SELO AGB é
um selo que poderá ser oferecido como marca registrada para produtos, instituições,
certificações e processos que envolvam a geografia. Materiais Didáticos, Universidade,
Profissionais do Bacharelado, Professores de Geografia, Clubes, Organizações, Empresas,
enfim, de acordo com o que a AGB achar interessante. Ele é um processo tipo ISO9001 ou
ISO14001. De acordo com os tipos de selos que forem ser oferecidos, dá pra convocar uma
quantidade de profissionais especialistas na área e eles estabelecem critérios, rotinas e
metodologias para avaliar. Isso tudo precisa ser documentado, discriminado, avaliado. É
interessante pedir para outras organizações parceiras apoiarem esse selo também de acordo
com qual tipo de selo será oferecido. Inicialmente esse selo pode ser oferecido de forma
honorária a algumas instituições como forma de divulgação e posteriormente ele poder se
uma certificação oferecida para a lista de potenciais contratantes que citei acima. As pessoas
fazem uma SOLICITAÇÃO DE SELO e pagam uma quantidade para receber o selo. O
pagamento é pela contratação do serviço de VISTORIA e não é uma garantia de que o selo
será oficializado. O artigo 2º que trata DOS OBJETIVOS da AGB no item II diz que o
OBJETIVO da AGB é "Estimular o estudo e o ensino da Geografia, propondo medidas para
o seu aperfeiçoamento." portanto pode-se considerar o SELO como um item que tem por
finalidade CUMPRIR O OBJETIVO DA ORGANIZAÇÃO. Existem caminhos jurídicos para
viabilizar a legitimidade legal da certificação (ela não é uma mercadoria, nem um produto, o
selo é uma certificação, etc.). Hoje em dia, infelizmente a gente não pode lançar mão do fato
de que existem VÁRIOS CURSOS EAD de Geografia e não há absolutamente NADA que
regulamente e certifique a qualidade de ensino desses cursos. A educação virou uma
mercadoria e é necessário que a partir desse desmonte que tem sido feito com a educação
hajam políticas propositivas de enfrentamento a isso. Dependendo da forma com que o Selo
é pensado e promovido, as universidades vão querer que seus cursos EAD tenham esse
SELO (que pode ter um prazo de validade no caso de universidades) e com isso a AGB acaba
recebendo para regulamentar e estruturar isso.
ESTRATÉGIA 2: Cooperação Internacional (LONGO PRAZO)
Hoje em dia é muito comum dentro do ambiente de representação as Cooperações
Internacionais. O fortalecimento de diversas entidades internacionais tem se dado a partir da
formação de Cooperativas Beneficentes que tem o objetivo de procurar soluções coletivas
para as demandas particulares de cada entidade. Nesse sentido, a AGB pode pensar, por
exemplo, em procurar organizações de Geografia de outros países que também estejam
passando por qualquer tipo de vulnerabilidade e articular uma solução conjunta. Por exemplo,
a criação de uma COMARCA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA DE GEOGRAFIA, que
juntaria as associações de Geografia de países da AL e Caribe e formariam uma coalizão
internacional. Essa coalizão pode ocupar espaços da sociedade civil, como a OEA
(Organização dos Estados Americanos) e participar de agenciamentos internacionais na
ONU, conseguindo não só recursos financeiros como também articulações políticas, verbas
específicas e outras possibilidades. Essa estratégia envolve um planejamento a longo prazo,
mapeamento de stakeholders, mas é uma ótima forma de pensar uma articulação de
INCIDÊNCIA PÚBLICA e de MOBILIZAÇÃO que envolva a geografia... Uma comarca dessa
pode exigir, por exemplo, que profissionais da Geografia sejam obrigatoriamente requeridos
em relatórios da CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) ou em relatórios da
UNESCO ou da FAO. Os profissionais que estarão aptos a disputar essas vagas tem que
estar registrados na AGB, ou na comarca, enfim. Vejam, nesse sentido a gente não enfrentaria
Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB - Diretoria Executiva Nacional
Av. Lineu Prestes, 338, Geografia/História – Cidade Universitária/USP, São Paulo – SP, CEP: 05508-900, telefone: (11) 3091-3758

37

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2019/2020
nenhum tipo de problema junto com CREA (que atualmente "regulamenta" a profissão) porque
estamos falando de organizações internacionais.
No mesmo artigo 2º do Estatuto da AGB que fala sobre OS OBJETIVOS da organização, no
item IX diz: Promover encontros, congressos, exposições, conferências, simpósios, cursos e
debates, bem como o intercâmbio profissional mantendo contato com entidades e
afins no Brasil e no estrangeiro, de modo a favorecer a troca de observações e experiências
entre seus associados.
Existe amparo jurídico para essa determinação e embora ele seja meio burocrático, são
caminhos que podem acontecer.
ESTRATÉGIA 3: Benefícios Fiscais (CURTO PRAZO)
Essa estratégia aqui precisa ser mapeada e para isso é importante uma assessoria jurídica.
Dependendo do tipo de configuração jurídica que a AGB tiver, as pessoas físicas e jurídicas
podem direcionar uma porcentagem do seu IMPOSTO DE RENDA para a AGB... Há que se
verificar isso, mas é possível que, por exemplo, uma pessoa que tenha uma meda salarial de
5mil reais pode doar até 100 reais para a AGB e após isso, ao declarar seu IR apresentar o
recibo da AGB para deduzir (eu NÃO TENHO CERTEZA dessa parte, mas sei que existe uma
possibilidade jurídica e fiscal). Além disso, empresas também podem direcionar parte dos
impostos que recolhem para doação à entidades como a AGB.
ESTRATÉGIA 4: CrowdFunding - financiamento coletivo (CURTO PRAZO)
Bom, aqui é a boa e velha vaquinha, só de um jeito mais profissionalizado. Existem sites de
arrecadação de recursos como a Benfeitoria, por exemplo, onde você lança uma campanha
de financiamento coletivo para um objetivo específico. A gente faz uma previsão orçamentária
de quais as principais demandas e quais os principais valores a serem levantados, estabelece
um objetivo de meta (uma campanha de 60 dias, por exemplo), monta as peças de arte
necessárias (vídeo oficial, imagem, etc.) pensa em recompensas por valor para as pessoas
doadoras (por exemplo: 10 reais ganha uma carta, 20 reais ganha uma camiseta, 50 reais um
livro e assim por dia) e daí faz uma boa campanha de divulgação pulverização e promoção
da campanha.
Veja, pra isso aqui vai ser importante um ENORME número de engajamento das pessoas em
REDES SOCIAIS... Como a AGB não tem força nas redes sociais até então, é importante que
tenhamos MUITA parceria das pessoas para divulgar, levantar doações, divulgar a campanha.
Essas campanhas funcionam pelo modelo TUDO OU NADA então caso a meta não seja
alcançada, o dinheiro é devolvido e não ficamos com nada.
ESTRATÉGIA 5: parceria com estudantes (CURTO PRAZO)
Na verdade essa estratégia é uma complementação da estratégia 4, mas vale pensar que é
necessário articular e pensar a viabilidade de tudo... Inclusive, não depende de nós enquanto
AGB, depende mais do corpo de estudantes que compõe as organizações do ENEG,
EREGEO, etc. A ideia é que exista uma parceria entre essas entidades que se juntem num
movimento "ganha ganha" onde tanto as entidades estudantis quanto a AGB vão sair
ganhando.
Existem várias outras possibilidades de parceria pra pensar, posso discorrer, se quiserem,
mas, falando sobre o crowdfunding por exemplo: As pessoas que estão nos movimentos
estudantis da Geografia ajudariam a gente a divulgar, os centros acadêmicos engajariam na
articulação e divulgação do projeto de financiamento coletivo. Vai ser importante a gente
garantir que os cursos de educação superior vão divulgar isso e que as/os alunas/os vão
ajudar a divulgar e coletar doações. Como RECOMPENSA, por exemplo, a gente pode
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aproveitar o fórum do ENG ou do CBG para realizar também o ENEG, por exemplo... Fica
proposto uma gestão coletiva e participativa, sem que se firam as autonomias (tanto da AGB
quando do movimento estudantil). A gente apenas vai juntar pra arrecadar recurso juntos.
Acho muito importante, ter em mente que a parceria com o movimento estudantil é uma forma
muito estratégica de conseguir levantar a AGB. Nesse sentido, as coisas precisam ser MUITO
BEM PLANEJADAS... Precisa ficar muito evidente, desde o início, quem ganha, quanto ganha
e como fica sendo repassado tudo isso. O combinado não sai caro e todo mundo sai
ganhando!
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ANEXO III: Propostas de Políticas Financeiras da AGB realizada pelas Seções Locais
Seção Local Juiz de Fora
1) Contrapartidas às associações: Essa proposta gira em torno da ideia de tornar a
associação à AGB, algo mais interessante e atrativo para a comunidade geográfica não
agebeana. Atualmente, pelo menos na SL-JF, as associações a entidade acontecem só nas
proximidades do ENG e Fala, a fim de garantir inscrições mais baratas. Então, pensamos que
poderiam haver contrapartidas às associações. Quando alguém se associa, tem retornos
garantidos pela entidade, alguns “privilégios”, que possam atrair novos associados e
associadas, para além dos encontros que ocorrem de 2 em 2 e 4 em 4 anos. Algumas
contrapartidas possíveis seriam: a) direito à fazer alguns minicursos oferecidos pela entidade
ao longo da gestão; b) criação de prêmios ou concursos de ideias, que girem em torno dos
GTs e GDs ativos; entre outras, porém, a principal proposta seria o desconto na compra de
publicações, livros, para os e as associadas. A AGB nacional, sendo uma entidade relevante,
poderia buscar parcerias com livrarias, editoras, em âmbito nacional, e negociar descontos
para seus associados e associadas.
2) Revisão do orçamento para convidados em encontros: Boa parte dos gastos dos
eventos da AGB, giram em torno do pagamento de diárias para os e as palestrantes do ENG
e do Fala. Pois as diárias subsidiando a presença destes convidados durante todo o encontro,
o que onera a entidade. Neste sentido, propomos que isso seja otimizado das seguintes
possíveis formas: a) reduzindo a quantidade de diárias pagas (garantir a estadia por 2 ou 3
dias, por exemplo); b) convidar palestrantes que estejam mais próximos dos lugares onde os
encontros serão realizados; 3) programar e antecipar melhor a compra de passagens para
conseguir preços mais baratos.
Seção Local ABC
1) Contrapartida em materiais: Contrapartida para materiais produzidos/disponibilizados
pela SL (shapefile, podcasts, aulas).
Seção Local Três lagoas
1)
Proposta em âmbito da Seção Local: venda de livros, associação em outras cidades
que não tenham Seção Local;
2)
Estar associado a AGB para publicar na Terra Livre.
Seção Local Niterói
1)
Ampliar SL ativas, visando a ampliação de arrecadação de alíquotas. A DEN, deve
estimular as Seções Locais a se reativarem;
2)
Sugeriu-se que o caixa da entidade ficasse não em conta pessoal do tesoureiro, mas
sim na conta de uma SL com a gestão regularizada, para que não haja problemas com o
banco. Não ficar em pessoa física, mas sim em pessoa jurídica (reter gastos, problemas e
possíveis bloqueios);
3)
Os materiais que sobrarem dos encontros deverão ser enviados para as Seções
Locais;
4)
Proposta em âmbito da Seção Local: Minicursos, mini-eventos (01 ou 02 dias); venda
de produtos, aulas para concursos,
Seção Local Presidente Prudente
1)
Para o XX ENG sugere a parceria com os programas de pós-graduação para auxílios
de palestrantes;
2)
Âmbito local: Montar um sebo da SL; venda de bottons e camisetas. Realização de
festas para autofinanciamento; campanhas de financiamento.
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Seção Local João Pessoa
1)
Âmbito local Realização de atividades em que associados tenham descontos
(minicursos e cursos); Participação em semanas de geografia a fim de se “captar” recursos.
Seção Local Fortaleza
1)
Parcerias: Buscar auxílios com outras entidades, associações, ONG’s;
2)
Associação diluída pelo ano, pagando-a parcelada;
3)
Desconto em eventos, negociar com as organizações.
Seção Local São Paulo
1)
Transparência as finanças, que além da DEN, as Seções Locais disponibilizem seus
balancetes.
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ANEXO IV: Ementas das atividades do XX Encontro Nacional de Geógrafos
Monitoria – XX Encontro Nacional de Geógrafos (ENG) 13 a 17 de julho 2020
Local: Universidade de São Paulo (USP)
A Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) convida, com imenso prazer, todas e todos a
participarem como monitoras (es) no próximo XX Encontro Nacional de Geógrafos (ENG).
Partindo de um princípio de construção coletiva, acreditamos numa proposta de Monitoria que
permita a todas e todos a participarem e construírem o encontro de maneira conjunta e
coletiva. O que propomos é que as atividades sejam promovidas e praticadas em nível de
igualdade, superando uma compreensão da figura da(o) monitor(a) como um(a) mera(o)
“tarefista”, um(a) funcionária(o). Acreditamos que é possível outra forma de monitoria; na qual
todas e todos – conferencistas, palestrantes, estudantes, professores e etc. – tornarem-se
parte desta organização e construção. Faz-se necessário superar a ideia de encontro
“acabado”, como mercadoria ou serviço, e a divisão entre o trabalho manual e o trabalho
intelectual. Isso é um dos princípios da nossa entidade, que preza organizar as suas
atividades de maneira horizontal e coletiva. Nesta perspectiva, convidamos a todas e todos a
fazerem parte da Monitoria no XX ENG que ocorrerá entre os dias 13 a 17 de julho de 2020
na Universidade de São Paulo (USP). Cada Monitor procurará realizar as atividades de
acordo, com as suas capacidades, disponibilidades e possibilidades. Ou seja, ela ou ele
poderá escolher a atividade em que poderá colaborar, não comprometendo a sua participação
no encontro.
Como forma de auxílio, aquelas(es) que se disponibilizarem a ser as(os) monitoras(es)
receberão: alimentação nos dias trabalhados, camisa da monitoria, certificado de monitoria e
isenção no valor do alojamento do Encontro.
A forma de se inscrever para a Monitoria será feita via seção local a qual o (a) monitor(a) estar
associada(o). Aquelas (es) que se interessarem devem esperar as orientações da comissão
de monitoria, que irá divulgar a forma e a data do recebimento das inscrições para a Monitoria
do XX ENG 2020.
Para que as atividades aconteçam de maneira tranquila, é importante a organização e
formação prévia ao encontro. Para organização do processo, realizar-se-á reuniões para
estabelecer o calendário das atividades, enviando-o previamente com escalas de dias e as
atividades que cada monitor estará alocado. Todos os informes serão realizados pela
comissão de monitoria, compostas pelas seções locais: Fortaleza, Juiz de Fora, Presidente
Prudente e Vitória.
As(Aos) candidatas(os) à monitoria
As(os) interessadas(os) em participar da Monitoria devem procurar suas Seções Locais até o
data que iremos estipular brevemente e solicitar sua inscrição. É requisito para colaborar na
Monitoria estar associado a alguma Seção Local e inscrito no Encontro. O número de
monitores escolhidos será calculado em cima do percentual de inscritos no evento. É
necessário indicar pelo menos dois dias completos como Monitoras(es).
No processo de alocação, os(as) monitores (as) poderão apontar em quais dias querem
colaborar e quais dos dias e as atividades abaixo:
●
●
●
●
●

Credenciamento;
Abertura;
Mesa Redonda;
Minicurso/Oficina;
Ciranda;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentação;
Alojamento;
Encerramento;
Espaço de Diálogos e Práticas (EDP’s);
Espaço de Socialização de Coletivos (ESCs);
Plenária Final;
Grupos de Trabalho (GTs);
Plenária Política;
Trabalho de Campo.

Às Seções Locais
As Seções Locais devem enviar um e-mail para a Comissão de Monitoria
monitoria.eng2020@gmail.com com as seguintes informações das (os) associadas(os) que
manifestem o interesse de participar como monitoras(es):
Nome Completo:
Número da associação (disponível no talonário):
E-mail:
Telefone (especificar se usa WhatsApp):
Dias e períodos que estão disponíveis para colaborar como monitoras(es).
Lembrando aos interessados em participar da monitoria do XX ENG que as suas indicações
de atividades e dias serão aceitas como escalas para as lotações, de acordo com as
necessidades previstas pela comissão organizadora da Monitoria levando em conta as
atividades e os dias que necessitarão de mais monitores.
Saudações, até o XX Encontro Nacional de Geógrafos!
Comissão de Monitoria

Minicursos e Oficinas
Os minicursos e as oficinas são espaços onde são oferecidas atividades de caráter prático e
teórico, que proporcionam novos conhecimentos e vivências, a partir do compartilhamento de
experiências de indivíduos e grupos. É importante que os proponentes façam uma leitura
prévia do tema geral e dos eixos do encontro visando proporcionar uma organicidade entre
as propostas de atividades, o ENG e a realidade local. Poderão apresentar propostas para
serem desenvolvidas no XX ENG pessoas devidamente inscritas no evento.
Cronograma:
O envio de propostas do dia 15 de abril até 15 de maio
A avaliação das propostas ocorrerá no período de 16 de maio até de 31 de maio
A divulgação das propostas de oficinas e minicursos no site do XX ENG no dia 13 de junho
de 2020.
As inscrições serão realizadas no dia 14 de julho de 2020 (até o limite de vagas).
Da apresentação de propostas:
De acordo com a programação do XX ENG, as atividades ocorrerão no dia 17 de julho de
2020, de 8h às 12h, retornando no período da tarde, de 14h às 18h, ou seja, a carga horária
das atividades deve ser de no mínimo 4 horas e no máximo de 8 horas de duração. Desta
forma, recomenda-se a adequação do percurso ao período de realização da atividade.
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As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: oficinas.minicursos.eng2020@gmail.com,
apresentando os seguintes itens:
- Nome(s) da/o(s) proponente(s) com breve currículo;
- Título e ementa (proposta e objetivos) da atividade;
- Sugestão de local;
- Material de apoio necessário (breve texto, mapas, referências, etc);
- Número de vagas (mínimo-máximo).
As propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do XX ENG, a qual verificará a
viabilidade das mesmas.
A responsabilidade sobre o conteúdo e as práticas decorrentes da atividade será dos
proponentes.
As inscrições das oficinas e minicursos do XX ENG serão realizadas no dia 14 de julho, no
turno da tarde/noite.
Apenas encontristas credenciados poderão participar das oficinas e minicursos.
OBS: Somente os proponentes dos minicursos e oficinas receberão certificados.

Espaços de Socialização de Coletivos (ESC)
O QUE SÃO OS ESPAÇOS DE SOCIALIZAÇÃO DE COLETIVOS (ESC)?
Esta atividade abre espaço para que coletivos possam socializar as discussões e as práticas
com os participantes do evento. Entende-se por “coletivos” grupos de pessoas que se
articulam em torno de um tema ou prática em comum, portanto, não necessariamente devem
estar institucionalizados por algum órgão de fomento à pesquisa, ou similar. Esse espaço
estará aberto a grupos de pesquisa, movimentos sociais e demais coletivos que queiram
socializar seus achados, pautas de luta, sonhos e reivindicações sejam elas de caráter
ambiental, cultural e/ou político. A ideia é que grupos acadêmicos e não acadêmicos possam
desenvolver as suas discussões e que estas sejam acessíveis também ao amplo público de
encontristas.
Embora seja livre o envio de propostas por quaisquer coletivos, é importante que os
proponentes façam uma leitura prévia do tema geral e dos eixos do encontro, visando
proporcionar uma maior organicidade entre as propostas de atividades, o ENG e a realidade
local do encontro.
As seções locais da AGB responsáveis por essa comissão são: Belo Horizonte, Fortaleza e
São Paulo.
1. Cronograma:
De 10 de abril a 15 de maio: envio de propostas.
De 16 de maio até 01 de junho: avaliação das propostas.
Dia 02 de junho: divulgação dos Espaços de Socialização dos Coletivos no site do XX ENG.
2. Sobre apresentação das propostas:
De acordo com a programação do XX ENG, as atividades ocorrerão no dia 17 de julho de
2020, sexta-feira, carga horária de até 4 horas.
1 - As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: esc.eng2020@gmail.com, apresentando
os seguintes itens:
1.1 - Nome(s) da/o(s) proponente(s) com breve currículo;
1.2 - Título e ementa (proposta e objetivos) da atividade;
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1.3 - Sugestão de local;
1.4 - Material de apoio necessário aos encontristas (breve texto, mapas, referências, etc.);
2 - As propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do XX ENG, a qual avaliará a
pertinência das atividades propostas seguindo os critérios de construção da entidade.
3 - A responsabilidade sobre o conteúdo e as práticas decorrentes da atividade será dos
proponentes.
4 - Normas para apresentação da proposta do ESC:
Máximo de 3 páginas, fonte: Times New Roman, tamanho 12, entre linhas 1,5 linha, margem
superior e inferior 2,5cm, direita e esquerda 3,0 cm. A proposta deverá ser elaborada
contendo: Título centralizado, ementa (Entre 300 e 600 palavras). Nome da/os proponentes
no início da página e à direita, abaixo deve ter as indicações: coletivo (movimento
social/organização/ instituição), e-mail. Indicação do material necessário ao final da proposta.
Salientamos que o encontro não se responsabilizará pelos custos dos materiais
necessários.
Saudações! Até o XX Encontro Nacional de Geógrafos!
Comissão de Espaço de Socialização Coletiva

Eixos temáticos
Os eixos temáticos direcionam as discussões que serão realizadas durante o XX ENG. Os
eixos têm o papel de orientar as atividades do próprio encontro, como as mesas redondas,
ESC, Oficinas e Minicursos, Geo na Rua e Trabalhos de Campo. Portanto, estes espaços
citados foram pensados a partir da proposição dos referidos eixos temáticos.
É importante frisar que os eixos temáticos se tratam de questões-problema sobre a realidade
e não enquanto áreas da Geografia. Os eixos devem estar relacionados ao tema e ementa do
XX ENG e fomentar debates nas diversas atividades e espaços que ocorrerão no encontro.
Salientamos que os eixos temáticos não orientam o envio dos trabalhos submetidos ao
encontro, já que estes devem ser enviados através dos Espaços de Diálogos e Práticas (EDP),
que são direcionados pelas áreas gerais.

Mesas
A partir das apresentações dos acúmulos que cada seção local trouxe aprovou a realização
de X mesas, cada uma composta por três participantes, sendo um provocador/coordenador e
dois expositores/palestrantes.
Definiu-se também o perfil dos convidados, preferencialmente, o provocador/coordenador seja
agebeano e tenha envolvimento com as práticas da entidade, um palestrante expositor
envolvido com o pensamento científico/acadêmico, e o outro ativista de movimento social.
Ainda procura-se respeitar a paridade de gênero e representatividade étnico-racial. Ambos
devem ter proximidade acadêmica e política com o tema da mesa e também com os
posicionamentos e princípios da AGB apresenta sobre as referidas temáticas. A partir da
aprovação desses princípios e critérios, foram definidos os títulos e participantes de acordo
com os eixos temáticos do encontro:

Trabalhos de Campo
As atividades de trabalho de campo são práticas históricas da Geografia, fazendo parte de
um conjunto de técnicas, saberes e (re)existências que estão em constante processo de
transformação, sendo uma das mais importantes ferramentas de análise das geógrafas e dos
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geógrafos. Tem-se adotado o trabalho de campo como uma instância do fazer geográfico para
a compreensão das dinâmicas e processos existentes no espaço.
Tendo em vista a difícil conjuntura política, econômica e social do país, temos um cenário de
retrocessos e ataques a construção de ferramentais que nos permitem compreender e atuar
sobre a realidade. Dessa forma, a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) compreende
que o trabalho de campo possibilita diversas leituras geográficas, concretizando a junção
essencial entre teoria e prática. A AGB, ao longo destes anos vem promovendo encontros
nacionais de geografia e fortalecendo a ideia de que os trabalhos de campo são espaços
fundamentais em suas grades de programação, tendo como principal objetivo refletir sobre o
tema central do encontro e seus eixos temáticos.
Durante a atividade há um momento em que todas as pessoas realizam uma avaliação com
suas impressões sobre seus respectivos trabalhos de campo. Este é o momento denominado
Pós-campo, o qual configura mais uma ação de valorização do trabalho de campo nos
encontros da AGB.
Diante disso, convidamos a todas e todos a participarem das atividades de campo propostas
para o XX ENG. Os trabalhos de campo serão realizados no 5º e último dia do encontro
(17/07/2020), justamente para proporcionar que as encontristas e os encontristas relacionem
os diálogos e debates realizados durante todas as atividades do encontro com os campos
propostos.
Atividades Culturais
Ao longo da realização do XX ENG, os/as encontristas poderão interagir com expressões e
manifestações culturais presentes na programação. Estas atividades objetivam proporcionar
momentos de troca de experiências e reflexões, valorizando as manifestações culturais locais
e regionais, além da exposição da produção acadêmica da Geografia brasileira, reunida nas
bancas e lançamentos de livros. O espaço para lançamento de livros congregará a divulgação
de obras recém publicadas em que autores poderão dialogar com os/as demais participantes
do encontro.
Grupos de Trabalho (GTs)
Os Grupos de Trabalho (GTs) do XX Encontro Nacional de Geógrafos constituem um
momento em que os GTs atualmente existentes nas Seções Locais da AGB apresentam aos
encontristas os debates que vêm realizando e convocam a comunidade geográfica a contribuir
com a discussão dessas problemáticas e participar das ações.
Os GTs são um espaço essencial de trocas e construção de intervenções na sociedade entre
os GTs, as Seções Locais da AGB e a comunidade geográfica, tanto na escala local quanto
na regional ou nacional. Dessa forma, para o XX ENG os GTs serão propostos a partir dos
grupos de trabalho atuantes nas Seções Locais, inclusive constando a proposta em ata de
assembleia das seções.
NÃO IR PARA O SITE
Comissão de Grupos de Trabalho do ENG 2020:
A atribuição da comissão de GTs do XX ENG é receber as propostas enviadas pelas Seções
Locais e organizar os espaços durante os três dias de GTs, incluindo o momento do Fórum
de GTs. As Seções Locais devem enviar as propostas constando título, ementa, nome de
coordenadores e equipamentos necessários. Caso haja afinidade temática, a Comissão de
GTs do ENG incitará o diálogo entre estas proposições visando sua interação. Lembramos
ainda que não estamos falando em fusão ou junção de GTs, apenas “interação”.
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A respeito da infraestrutura no ENG: a comissão de GTs a partir de informações da Comissão
Organizadora Local sobre os espaços físicos disponíveis com a sua capacidade de lotação,
bem como os equipamentos que podem ser disponibilizados, fará a divisão dos GTs nas salas.
Espaços de Diálogos e Práticas (EDPs)
Nos Espaços de Diálogos e Práticas (EDPs), os/as participantes do XX ENG apresentam e
discutem, de forma horizontal, suas pesquisas (concluídas ou em andamento), seus relatos
de experiências e trabalhos. Trata-se de um espaço de socialização de conhecimentos a partir
da troca de experiências e do diálogo. Os EDPs são pensados de forma inclusiva, para que
todos e todas possam debater e produzir a ciência geográfica coletivamente.
Cada trabalho poderá ter 1 autor e até 3 co-autores, sendo que o encontrista poderá enviar
01 trabalho como autor e estar presente como co-autor em 01 trabalho.
Os temas e trabalhos serão organizados nas seguintes áreas gerais:
ÁREAS GERAIS
●
Cidade e Urbano
●
Campo e Rural
●
Pensamento Geográfico
●
Ensino de Geografia e Educação
●
Geografia da fome, alimentar e da saúde
●
Relações étnico-raciais, gêneros e sexualidades
●
Geografia política e geopolítica
●
Geografia econômica
●
Cultura, memória e patrimônio
●
Geografia física e meio ambiente
●
Cartografia e representações de mundo
Normas para envio dos resumos expandidos dos EDPs:
Período: xxxxx
Mínimo 800 e máximo de 1200 palavras. O resumo deverá abordar: Introdução, Objetivos,
Metodologia, Resultados e Referências. Palavras-chave (3 a 5).
Os aceites dos trabalhos aprovados serão divulgados até a data de 13 de junho de 2020.
Normas para envio dos trabalhos completos dos EDPs:
Fonte: Times New Roman, tamanho 12, entre linhas 1,5 linha, com mínimo de 10 e máximo
de 15 páginas. Margem superior e inferior 2,5cm, direita e esquerda 3,0 cm. Sugerimos como
estrutura a seguinte organização: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados,
Considerações Finais. As referências bibliográficas devem ser incluídas nos padrões
estabelecidos pela ABNT. Nome dos autores no início da página e a direita, linha abaixo a
indicação complementares: instituição, e-mail. Título centralizado. Cada capítulo, em caixa
alta, seguido de um espaço.
Os trabalhos completos serão enviados pela área do inscrito a partir do dia 14 de junho de
2020, tendo como prazo limite para submissão a data de 17 de agosto de 2020. A data final
para submissão, após a realização do encontro, visa incluir os acúmulos dos debates
realizados durante o encontro, entendendo o processo dos EDPs como um momento de
formação e construção coletiva de conhecimento.
Normas para apresentação dos trabalhos:
Receberão o certificado de apresentação de trabalho os/as participantes que comparecerem
presencialmente em ao menos dois períodos na sala do EDP em que seu trabalho for alocado.
Publicação nos anais do XX ENG:
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Apenas os trabalhos completos serão publicados nos anais, desde que tenham sido
efetivamente apresentados pelo(s) autor(es) e/ou co-autor(es) durante os EDPs e que a carga
horária mínima da atividade tenha sido cumprida.
Ciranda3
A AGB convida todas as mamães e papais inscritos no XX Encontro Nacional de Geógrafxs a
participarem, utilizarem e construírem a Ciranda, onde poderão deixar seus filhos e filhas
enquanto participam das atividades acadêmicas do evento. Pedimos aos pais e interessados
que preencham o formulário para termos uma noção real da demanda.
As crianças que utilizarem o espaço contarão com a supervisão de monitores, além de
atividades didáticas e lúdicas especialmente programadas para os quatro dias de nosso
evento. Também serão fornecidos lanches em horários específicos.
Nossa estrutura está projetada para atender crianças de 3 a 12 anos de idade. O espaço
funcionará em dois turnos durante quatro dias do evento: das 8h30 às 12h e das 13h30 às
18h.
Para acessar o formulário clique aqui.

3

A ementa da atividade ainda não foi aprovada.
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ANEXO V: Ementas dos eixos do XX Encontro Nacional de Geógrafos
Eixos e ementas aprovadas com considerações
Eixo: Geopolítica atual e a saúde global
Ementa: A saúde se evidencia enquanto tema de pesquisa na geografia há ao menos
duas décadas, pautando o compromisso para construção de uma sociedade mais
equitativa. Tendo em vista a relevância cada vez maior do tema “Saúde global” na
geopolítica atual, a geografia para a saúde visa compreender os fenômenos que
assolam as vidas e não somente se restringir ao mapeamento de enfermidades. Os
desafios políticos e territoriais impostos pelo capitalismo, atingindo especialmente a
população mais pobre, se intensificam com o avanço do neoliberalismo e a ascensão
da ultradireita, colocando a vida humana no limite da suportabilidade. O alinhamento
dos pressupostos da Saúde Coletiva na ciência geográfica, principalmente no Brasil,
tem como meta construir um desenvolvimento mais humano e democrático que
possibilite avanços nas questões ambientais e/ou sociais. Assim, a geografia sai em
defesa dos povos da floresta e das(os) trabalhadoras(es), a partir da análise e do
enfrentamento das políticas de contaminação por agrotóxicos no campo e na cidade,
revelando resistências e formas de produção alternativas, bem como representando a
luta pela manutenção do Sistema Único de Saúde, como sistema universal e gratuito
Eixo: Geopolítica de recursos naturais e as novas formas de apropriação das
águas, das terras e do subsolo
Ementa: O contexto geopolítico e econômico atual impõe a necessidade de reflexão
sobre as novas formas de delimitação, apropriação e disputas dos recursos naturais e
minerais no Brasil. Recentemente, os conflitos socioambientais se acirraram diante de
uma fragilização e desmonte institucional de órgãos de fiscalização, legislação e
controle do avanço das atividades econômicas predatórias, atingindo dezenas de
comunidades tradicionais, como camponesas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e a
sociedade civil em geral. Alguns exemplos são os crimes ambientais cometidos pela
Vale S.A. e a expansão da fronteira agrícola com o avanço do agronegócio em direção
ao Cerrado e a Amazônia. O pensamento geográfico é convocado a dar respostas e
atuar nesses campos de disputa, produzindo conhecimento e revelando as contradições
e resistências.
Eixo: "A ofensiva neoliberal e neoconservadora no(a) Ensino/Educação: o que a
Geografia tem a dizer?"
Ementa: Historicamente a educação tem tido a função estratégica de produzir
subjetividades/objetividades em favor da manutenção da ordem social do capital,
determinada pelas necessidades da atual acumulação rentista e da produção de
mercadorias, pelo lucro, pela exploração alienante do trabalho. O contexto político póseleições de 2018 aprofunda a precarização do trabalho e a desqualificação da docência
como profissão, exigindo a análise e o compromisso de enfrentamento dos impactos da
ofensiva neoliberal e neoconservadora no(a) Ensino/Educação. A reforma trabalhista e
os novos modelos de relação de trabalho tendem a aprofundar a precarização da prática
docente, além de confrontá-lo no seu papel efetivo na construção de políticas
pedagógicas/ educacionais no cotidiano escolar. As políticas de avaliação externa da
educação brasileira (inclusive dos professores, o provão do magistério), política de livros
didáticos, currículos de formação de professores e as políticas recém-adotadas pelo
Ministério da Educação (MEC) esvaziam e confrontam a formação do pensamento
crítico e se articulam a novos modelos de currículos e métodos (BNCC) e um novo papel
para o ensino médio (Lei 13.415/2017), retenção e/ou redirecionamento do ingresso no
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ensino superior. Contra estas pautas neoliberais, o papel político da geografia nesse
contexto traz à tona a necessidade de reafirmar as bandeiras políticas da AGB na defesa
da educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada nas lutas do povo
brasileiro, da profissão docente e da Geografia como componente curricular. É
indispensável que a geografia mostre o que tem a dizer.
Eixos aprovados e ementas para aprovação na RGC Extraordinária
Eixo: Disputas cartográficas nas dimensões do poder: imagens e políticas
espaciais.
Ementa: A cartografia constitui-se mais que uma técnica de representação dos
fenômenos geográficos, também se estabelece enquanto linguagem para apresentar
visões particulares sobre a realidade socioespacial e suas relações de poder. Vivemos
em um tempo em que os discursos sobre o real e as disputas através das imagens estão
cada vez mais presentes na esfera social. Os grupos sociais vem se apropriando do ato
de fazer mapas enquanto instrumento de saber/poder para compreender suas questões
específicas, contribuindo com a emancipação social, gerando modos criativos de
mapeamento, com materiais e metodologias diversas. Essas experiências enfatizam o
mapeamento como prática social e não apenas como seara específica de um ramo
científico (cartografia) Em contrapartida, observa-se recentemente no Brasil um
movimento de desmonte dos programas que fornecem dados básicos para a pesquisa
em geografia (e para a sociedade), como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais) e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Este processo
demonstra como o projeto de desvalorização da pesquisa tecnológica nacional está em
curso, abrindo espaço para empresas estrangeiras controlarem a produção de imagens
sobre o território e sonegar informações sobre o país (desmatamento, uso de drogas,
pobreza, fome, etc.) de modo a criar uma outra imagem da nação para a
população. Nesse sentido, como a AGB pode contribuir com as discussões em torno
das políticas espaciais e suas disputas através da cartografia na atualidade?
Eixo: Sociedade, espaço e natureza: o papel da Geografia Física na construção
das re-existências
Ementa: O desenvolvimento econômico capitalista é o motor da crise ambiental em
todas as escalas. A história da produção capitalista é a história do não reconhecimento
de limites físicos, químicos e orgânicos do planeta. Isto se capilariza por todos os
espaços na forma da destruição da natureza, entendida como materialidade e cultura
dos povos. Múltiplas são as escalas da crise ambiental. Problemas estruturais como o
desmatamento de vastas extensões de vegetação nativa, extinções de espécies, o
tratamento de resíduos sólidos nas cidades, a poluição dos corpos d'água e as
ocupações em encostas, entre outros, provocam a degradação sistemática da vida e
aprofundam a cisão entre a sociedade e natureza, e tem no espaço geográfico o
resultado dessas contradições e relações sociais. Não se trata apenas da ruptura de
barreiras físicas, mas de rupturas em práticas historicamente vinculadas às culturas dos
povos, que se expressa também em formas de dominação e exploração, tanto daquilo
chamado por “natureza”, quanto dos povos e seus territórios. Os recentes crimes
ambientais praticados em Minas Gerais em 2015 e 2019, são exemplos, bem como o
avanço das queimadas criminosas sobre a Amazônia, e o enfraquecimento de políticas
ambientais, frente aos interesses neo-extrativistas internacionais. Cabe questionar
portanto, como a “Geografia Física” seara do saber geográfico que pesquisa
majoritariamente pautas ambientais, pode contribuir para a transformação do atual
modelo de desenvolvimento econômico? Qual é a importância de se tratar de forma
crítica a relação entre sociedade, espaço e natureza? Qual(is) é(são) a(s) natureza(s)
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estudada(s) pela geografia? Quais são os objetivos desses estudos? Em tempo, como
as pautas ambientais, perpassam a AGB?
Eixo: Geografia Política em tempos de ameaça à Democracia
Ementa: Existe atualmente no mundo um processo de ascensão de movimentos
políticos e personagens históricos de viés claramente anti-democráticos, como atestam
o caso de Donald Trump (EUA), Viktor Orbán (Hungria), Rodrigo Duterte (Filipinas), Jair
Bolsonaro (Brasil), entre tantos outros. A América Latina não está imune a estes
processos. Nosso continente tem uma longa história de tentativas de integração
regional, levadas a cabo por diferentes governos, em diferentes épocas históricas, que
nunca lograram a efetiva cooperação regional e consolidação da democracia efetiva
entre seus povos. Esta integração poderia compor uma nova geografia política em
bases populares, permitindo o aproveitamento de complementaridades econômicas,
identidades históricas e culturais e projetos comuns de construção de sociedades mais
justas e inclusivas. Recentemente, porém, a ascensão de governos neoliberais de
extrema direita (incluindo o caso do Brasil), tem dificultado ainda mais esta integração,
para além de ameaçar as próprias bases da democracia institucional duramente
conquistada após décadas de regimes militares em diferentes países do continente.
Este eixo procura chamar a atenção para estas ameaças recentes à democracia no
mundo, além de propor uma análise das formas de resistência e insurgência política
recentes no continente latino-americano, que indicam um esgotamento dos modelos
neoliberais e autoritários que estão sendo implementados nos países da região.

Eixos não discutidos
SL Fortaleza
Eixo: Memória e Patrimônio
Ementa: Nos últimos anos, manter viva a memória tem sido um dos grandes desafios
no processo entendimento das conjecturais atuais, como maneira de garantir o futuro.
Neste contexto, manter os patrimônios culturais preservado é dever público e coletivo,
como forma de garantir os direitos sociais, diante desses contextos de “esquecimentos
planejados”, assim propomos trazer a tona os debates, a cerca de política cultural nas
cidades e no campo como meio de registrar, valorizar preservar histórias e as culturas
que possuem bens materiais, imateriais e simbólicos, que fazem parte do processo de
formação de identidades que tem determinados significados diferentes a diversos
grupos sociais que compõem o espaço urbano.
SL Juiz de Fora
Eixo: Racialidades, lutas anti-racistas e a AGB
O sistema de dominação da colonialidade se expressa de muitas maneiras. Dentre as
várias formas de classificação hierárquica impostas pelos movimentos coloniais, a raça,
é um dos critérios e fatores de classificação e dominação, tendo no caso, a dita raça
negra, como inferior e signo de qualidades menores diante da raça branca. Por isso, há
uma íntima relação entre os racismos, a colonialidade, o capitalismo e os imperialismos
que se manifestam nos países ditos periféricos do sistema-mundo colonial,
conformando territórios subalternizados, e que mesmo não contíguos, são engendrados
em uma estrutura de dominação-exploração, controle-violência, apagamentoepistemicídio, de parte de seus povos e grupos sociais.
A colonialidade não se determina somente enquanto um arranjo de dominação que se
impõe sobre os corpos dos sujeitos menorizados socialmente, mas também sobre seus
saberes, subjugados diante de uma hegemonia da racionalidade científica,
consubstanciada através de uma ciência dita moderna durante séculos, aliando-se com
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os colonialismos no mundo. Inclusive, a própria Geografia, enquanto instituição de
ciência compartilha da prática dessas violências, quando em mãos de suas
epistemologias e métodos, junto dos Estados-Nação da modernidade, empenha
dominações - cientificamente justificadas - no continente africano em especial.
Todavia, na contramão de todo esse processo, revoluções sociais, políticas, culturais e
epistêmicas, surgiram também no bojo de lutas anti-coloniais, promovidas por estes
mesmo sujeitos então dominados. E por isso, se podemos dizer de saberes a serviço
das formas de dominação colonial/racial, também podemos falar das suas opositoras.
Hoje, praticamente todos os campos dos saberes populares e institucionalizados,
também são compostos (ainda que em contradição e disputa) por teorias que objetivam
o rompimentos dos grilhões que ainda perseguem os povos subalternos no mundo.
A AGB, advoga estar na trincheira ao lado deste último grupo, que busca superar as
hierarquias e violências da colonialidade e do capitalismo. No entanto, sabe-se que as
dimensões do racismo, enquanto expressão da colonialidade que se difunde
socialmente, assumindo caráter estrutural, promove a sua reprodução em diversos
espaços, marcando presença no Estado, até ao núcleo de diferentes famílias. Sendo
assim, essa contradição, pode também se manifestar na entidade, sobretudo
considerando que a AGB, é uma entidade atrelada à uma ciência moderna, como já dito.
Por isso, através deste eixo, nos propomos a pensar, como a AGB pode se posicionar
na seara das lutas anti-racistas? Em que medida e proporção as teorias científicas,
discursos e ações políticas que buscam a superação do racismo brasileiro são
encampadas pela entidade? Como isso se manifesta nas atuações da associação na
dimensão de suas Seções Locais e nacional? De quais formas a AGB vem atuando
como articuladora dessas lutas entre geógrafos e geógrafas no Brasil, uma vez que
assim se posiciona a organização?
Certamente, não se objetiva aqui atacar a AGB no aspecto das dinâmicas étnico-raciais
brasileiras, mas sim colocar em pauta a reflexão de que a entidade, ainda que se afirme
parte da voz crítica que buscar uma sociedade mais justa e igualitária, faz parte de
maneira inevitável da contradição e problemática racial que permeia sociedade
brasileira, só sendo possível superá-la, olhando criticamente para si, enquanto entidade
de caráter social, político e científico.
Eixo: Trajetórias Agebeanas e Epistemologia da Geografia
A história do pensamento geográfico brasileiro está intimamente ligada a Associação
dos Geógrafos Brasileiros. Fundada em 1934 as discussões que permeiam a entidade
se refletem nas trajetórias que a ciência foi tomando ao longo de sua história. O papel
da entidade foi fundamental em alguns movimentos epistemológicos ocorridos no
interior da geografia. Um deles é o movimento de renovação crítica da geografia ocorrido
na década de 1980 que introduziu novas perspectivas teóricas e metodológicas para o
centro da discussão do interior da ciência e modificou toda a organização interna da
entidade, democratizando-a.
A contemporaneidade nos exige lidarmos com novos desafios. O avanço do
conservadorismo e do neoliberalismo acuam aqueles que se propõe a pensar
criticamente a sociedade. As ciências humanas de forma geral, e principalmente suas
correntes mais críticas, estão ameaçadas, incluindo a ciência geográfica. Ao mesmo
tempo que outras epistemologias surgem no horizonte e novas formas de analisar o
espaço emergem, construídas a partir das lutas feministas, raciais, LGBTs, decoloniais,
multiplicam-se as interpretações e os olhares espaciais de sujeitos antes invisibilizados.
Diante desta realidade torna-se necessária uma reflexão crítica sobre os rumos da
ciência geográfica e o papel da AGB. Qual as relações estabelecidas entre a AGB e o
pensamento geográfico brasileiro? Como a AGB deve colaborar para construir e
fomentar os novos rumos da ciência? Qual deverá ser o papel e a postura da entidade
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diante destes novos desafios? E como estas outras perspectivas críticas se manifestam
nas ações da AGB, nos lugares onde é presente e em escala nacional?
SL Niterói
Eixo: Relações étnico-raciais e a luta contra hegemônica
Ementa: As hierarquizações étnicas e raciais possuem um papel histórico na
construção da sociedade e consequentemente na produção científica brasileira. Os
ataques a grupos indígenas e quilombolas; o assassinato de jovens negros nas
periferias e favelas; as violências aos espaços sagrados das religiões de matriz africana
e indígena, entre outros, são exemplos de problemas presentes na sociedade brasileira
que reforçam a necessidade de geógrafas e geógrafos produzirem conhecimentos, que
para além das relações cotidianas, visem combater as hierarquizações provocadas pelo
racismo em sua dinâmica estrutural. Repensar essa ciência que teve um papel
fundamental na consolidação e naturalização de valores e “conhecimentos” que
produziram/produz a dominação de corpos, mentes e lugares a partir de perspectivas
antirracistas, pressupõe o diálogo com novos paradigmas para compreender tais
relações como elementos constituintes de práticas do espaço geográfico. Ao assumir
esse papel, como a AGB pode ajudar a construir a resistência e o combate a reprodução
do racismo na geografia que se pesquisa e que se ensina?
SL Vitória
Eixo: Questões étnico raciais: As marcas do racismo espacializado
Ementa: É impossível avaliar a conjuntura político-social do Brasil sem considerar as
questões étnico raciais. Na ciência geográfica este debate é historicamente realizado
na área da Geografia Cultural, no entanto é mais do que urgente ampliar esta discussão
nos demais campos da geografia. Desta forma propõe-se pensar as questões étnico
racial de forma integrada, considerando-a nos âmbitos políticos, sociais, populacionais,
territoriais, na saúde e seus desdobramentos cartográficos com maior protagonismo e
evidência. Afinal, Geografia e Raça é mais um campo da ciência geográfica ou uma
questão que está presente de forma integrada no pensamento sobre o espaço?
Eixo: Espaço urbano: contradições, barbárie e r-existência
Ementa: O espaço urbano tem sido investigado como lócus privilegiado da reprodução
do capital. Contudo o mesmo não funciona apenas como receptáculo, mas também
como meio de acumulação capitalista. As múltiplas estratégias de mercantilização da
terra urbana, aliada ao mercado financeiro, produz tanto o aumento desenfreado das
desigualdades quanto mazelas que se presencia no espaço urbano, provocando
processos espoliativos. São expressões máximas desses fenômenos as diferentes
disputas pelo poder e controle do espaço urbano, produzindo a fragilização e o
extermínio principalmente das populações negras e indígenas. Diante desse cenário,
que acomete o espaço urbano brasileiro, questiona-se, como resistir e construir novos
horizontes?
SL Presidente Prudente
Eixo: Representatividades e diversidades na construção do pensamento
geográfico
Ementa: O controle social de um país, em suas dimensões políticas, socais, econômicas
e culturais, impõe subjetividades aos indivíduos, que passam diretamente pela
construção de ideologias e discursos, eixos centrais em processos de identidades
individuais e coletivas na sociedade capitalista e no cenário político brasileiro. Desta
forma, se mostra crucial apreender as dimensões dialéticas dessa interface entre fazer
ciência e prática social. Dando destaque aos espaços de subjetivação política dos
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indivíduos, que passam necessariamente por propostas, metodologias e práticas
educativas contextualizadas e libertárias, construindo discursos “outros”, e “desde
baixo”, reinventando processos de autonomia entre os povos, na busca da superação
de discursos dominantes. A Geografia tem se dedicado a dialogar com assuntos
historicamente marginalizados pela ciência eurocêntrica e de raízes coloniais. A
centralidade das discussões de gênero e sexualidades e a emergência das questões
étnico-raciais estão ocupando cada vez mais espaço nas escolas, universidades e nas
ruas. Por isso, é fundamental que os estes sujeitos em suas diversidades tenham sua
representatividade e seu lugar de existência reconhecidos. Foi feita a leitura da ementa
e algumas modificações pelos associados presentes.
Eixo: Integração entre geografias da América Latina
Ementa: Este eixo surge da articulação realizada entre entidades latinoamericanas de
Geografia no último Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL), realizado em
Quito, Equador, em abril de 2019, na qual a AGB esteve inserida. Na ocasião houve a
tentativa de iniciar a criação de um coletivo de entidades de Geografia da América Latina
para debater e pensar ações no âmbito científico, político e profissional da ciência
geográfica. Sendo assim, é fundamental promover articulações entre associações,
organizações, coletivos e entidades de Geografia na escala da América Latina. É
necessário e viável o encontro destas entidades durante o EGAL por ser um evento que
reúne geógrafas e geógrafos de todo o continente. No entanto, também é fundamental
estabelecer diálogos entre entidades de Geografia para além do EGAL e fomentar uma
rede de articulação destas organizações na região latinoamericana, ao passo que se
fomente a participação de membros das entidades nos respectivos encontros
organizados pelas próprias organizações. Foi feita a leitura da ementa e algumas
modificações pelos associados presentes.
SL João Pessoa
Eixo: Urbanização e as novas contradições do espaço
Ementa: Em um momento de crise da reprodução e das representações sociais, é mais
do que nunca necessária a construção de um pensamento crítico que desvende os
modos como o espaço é produzido e reproduzido. O espaço urbano, nesse contexto de
crise, se coloca como objeto estratégico para as ações dos agentes hegemônicos da
produção do espaço, suas articulações com o Estado, e também dos grupos sociais que
demandam o acesso à cidade. Nesse conflito, as ações dos movimentos sociais
evidenciam as contradições do espaço, iluminando o fato de que a apropriação concreta
da cidade passa pela mediação da propriedade privada da terra, apontando para a
sobreposição do valor de troca sobre o valor de uso. As lutas sociais se revelam,
portanto, como lutas pelo espaço, pela sua apropriação concreta, uma vez que as
relações sociais necessárias à reprodução da vida se materializam como relações
espaciais. É preciso que o conhecimento se debruce sobre as formas como a
propriedade privada capitalista da terra vem se realizando no espaço urbano, agora sob
domínio do capital financeiro, e desvende as contradições que emergem desse
processo de produção espacial. De um lado, se apresenta o consumo do espaço para
novas produções imobiliárias como novas raridades do espaço, por outro lado, avança
a expansão dos espaços periféricos, revelando o processo de segregação socioespacial
como conteúdo da urbanização contemporânea. Dessa maneira, a interpretação sobre
os processos espaciais são centrais hoje para a construção de um conhecimento
concreto da realidade contemporânea, assim como podem apontar as possibilidades de
resistência postas no real.
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Eixo: Desenvolvimento regional: novas abordagens na atual conjuntura
Ementa: As mudanças nas políticas de desenvolvimento regional evidenciadas nestas
primeiras décadas do século XXI têm direcionado os geógrafos a repensarem métodos
e procedimentos de investigação das dinâmicas espaciais. Como evidência disto
poderíamos citar as novas classificações apresentadas a sociedade como estratégicas
para o planejamento regional ao valorizarem as conexões escalares e as funções
espaciais, a exemplo da recente redefinição da classificação regional proposta pelo
IBGE com a criação de regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas
imediatas. Observa-se o reaparecimento de conceitos como escala, rede e mobilidade,
os quais passam a ser considerados estratégicos para os novos gestores por
despertarem a necessidade de um maior aprofundamento do debate em torno das
políticas de desenvolvimento. Tal quadro de referência impõe ao geógrafo o desafio de
fornecer novos parâmetros para a leitura das realidades socioterritoriais no processo de
produção do espaço geográfico em suas diferentes relações escalares.
SL ABC
Eixo: AGB para construir: AGB para reconstruir a geografia crítica
Ementa: As grandes discussões realizadas pela AGB em 1978 buscavam trazer para
dentro da academia e da sociedade civil, mudanças dos paradigmas da Geografia
Brasileira para a compreensão de um mundo. Em um contexto de lutas pela
redemocratização do país, a Geografia, aliada aos movimentos sociais, foram gatilhos
de importantes conquistas. Em um país que novamente flerta com o autoritarismo, alvo
frequente das brutalidades do neoliberalismo, de seus povos originais e das minorias
políticas, dever-se-á procurar um balanço da produção geográfica. Propiciar a reflexão
e avaliação da produção geográfica dos últimos 40 anos para construção efetiva de uma
geografia crítica via AGB. O objetivo é trazer a luz o perfil que essa reflexão vem
assumindo pelas mãos de seus profissionais (professores e bacharéis).
SL São Paulo
Eixo: Teorias e Saberes Geográficos; Evolução ou Revolução?
Ementa: Em tempos de ascensão de uma conjuntura neoliberal e autoritária, o
pensamento geográfico parece ganhar uma importância ainda maior, como instrumento
de reflexão teórica e ação política no mundo contemporâneo. Junto com o conhecimento
e as teorias que são produzidas no âmbito das instituições de ensino superior, há um
conjunto de saberes e práticas espaciais que são realizadas no cotidiano das
populações urbanas e rurais que podem ser de fundamental importância para a reversão
desta conjuntura e a construção de um projeto de país e de mundo mais justo e
igualitário no longo prazo. O presente eixo pretende discutir a evolução do pensamento
geográfico recente, no sentido de encontrar ideias, conceitos e autores que podem ser
fundamentais para a implementação desta revolução socioespacial que se faz
necessária.
Eixo: Modernização e Exclusão no Campo: Circuitos de Produção e Resistências
Ementa: Com o avanço da modernização agrícola em praticamente todos os rincões do
território brasileiro, as contradições da organização do espaço agrícola se agudizam.
Para além dos processos já de longa data como a concentração fundiária, o êxodo rural
e a precarização do trabalho agrícola, novas formas de violência – física, institucional e
simbólica – se instalam no campo, junto com o processo de difusão do meio técnicocientífico-informacional nestas áreas de modernizaçãoo. Junto com a análise desta
modernização agrícola, o presente eixo pretende analisar quais são estas novas formas
de violência (que se dão também em relação às populações indígenas, quilombolas e
pequenos produtores familiares) que se instalam recentemente, e quais as formas de
resistir e reagir à elas.
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Eixo: Geografia, Engajamento Político, Classes Sociais da Sociedade Civil e
Movimentos Sociais
Ementa: Tanto nos espaços urbanos, quanto nos espaços agrícolas, os sinais de
esgotamento do modelo neoliberal e autoritário que vem sendo implementado na
América Latina são cada vez mais claros. Os processos de manipulação e estreitamento
dos canais de representação política institucionais, além do violento movimento de
concentração da riqueza e precarização do trabalho são a face econômica mais visível
deste esgotamento. O presente eixo procura debater quais são as principais causas
desta conjuntura asfixiante, e como é possível, através do conhecimento geográfico,
encontrar formas de mobilização popular, seja nos seus aspectos políticos mais
institucionais, seja nas lutas e engajamento diário dos movimentos sociais.
Eixo: Regiões e Urbanização Excludente: a Concentração Social e Espacial da
Riqueza no Brasil
Ementa: Com as mudanças recentes nas principais políticas públicas que se referem á
distribuição de renda e ao desenvolvimento regional no país, há indícios concretos de
que o Brasil viverá nos próximos anos em período de aumento da pobreza, tanto em
seu aspecto social (concentração social da renda) quanto geográfico (concentração
espacial da renda). O presente eixo tem por objetivo discutir quais são as principais
características desta nova geografia econômica que vem se configurando no território
brasileiro, tanto em seus aspectos político-institucionais (reorganização dos partidos
políticos e execução de políticas públicas) quanto em seus aspectos econômicos (quais
as consequências mais palpáveis desta concentração da riqueza no nível urbano e no
nível regional).
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