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Plano de trabalho Diretoria Executiva Nacional (gestão 2020-2022) – Chapa 

Primavera nos Dentes 

 

“É o tempo da travessia: E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à 
margem de nós mesmos". 

Fernando Teixeira de Andrade. 
 

 

A proposta estruturante desta chapa é realizar uma Diretoria Executiva Nacional 

(DEN) que fortaleça o diálogo entre os membros da entidade, com outras entidades, 

movimentos sociais e comunidade em geral, executando atividades e estratégias construídas 

coletivamente com todas Seções Locais que compõem este organismo ativo, múltiplo e plural 

que é a Associação dos/as Geógrafos/as Brasileiros/as (AGB).  

A chapa que aqui se apresenta possui como integrantes associadas e associados 

que estão na organização da entidade nos últimos anos e constroem ativamente suas Seções 

Locais, pressupondo que a DEN é parte destas. Neste sentido, os nomes que aqui se dispõem 

vêm junto às Seções Locais de Fortaleza, Belo Horizonte, Vitória, João Pessoa, Três Lagoas, 

Presidente Prudente e Juiz de Fora. Dentre seus membros estão professores da educação 

básica, graduandos, pós graduados, professores universitários, geógrafos e geógrafas, 

amantes da Geografia e de suas múltiplas paisagens, regiões, espaços, territórios e lugares 

deste país de dimensões continentais. 

Na construção de suas próprias Seções Locais estes membros-associados 

compreendem a AGB a partir da gestão coletiva e do respeito à organicidade da entidade. 

Procura-se, assim, fortalecer e consolidar as Seções Locais ativas, e acompanhar as inativas, 

bem como grupos em processo de articulação e integração com a entidade. É do 

entendimento também desta chapa que a entidade não se restringe somente à dimensão 

acadêmica, mas se estende às ruas, às comunidades e outros grupos que a Geografia possa 

estar presente nos processos de disputas sociais. 

Conforme deliberação da Reunião de Gestão Coletiva Extraordinária (RGC), devido 

à pandemia da COVID-19, não será realizado nos anos de 2020 e 2021 o XX Encontro 

Nacional de Geógrafas e Geógrafos (ENG), por sua vez, previsto para o ano 2022. Neste 

período, entende-se a necessidade de pensar a entidade em si, seu funcionamento, sua 

estrutura, e o contexto no qual ela tem se inserido, em busca de (re)organizar a AGB em 

relação aos dilemas sociais, políticos e ambientais que o país vem enfrentando nos últimos 

anos. 

É com este intuito que esta chapa se compromete a pautar a promoção e a 

articulação de fóruns, grupos de trabalho (GT’s) e debates políticos para pensar a entidade, 
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por meio de temas que tornaram-se pulsantes na AGB, tais como: política financeira, política 

de publicações, a inserção das mulheres que são mães nos espaços da entidade, construção 

política horizontal entre as associadas e associados, tendo especial atenção ao combate 

interno às práticas machistas, misóginas, racistas, homofóbicas e potencialmente fascistas. 

Para isto, faz-se necessário fortalecer o diálogo e o comprometimento político com outras 

entidades a partir de pautas e projetos em comum, respeitando, sempre, suas respectivas 

histórias, formas e estruturas de organização.  

Em face da não-realização do XX Encontro Nacional de Geógrafas e Geógrafos em 

2020, propõe-se realizar atividades virtuais (ou presenciais, quando assim for possível) junto 

às Seções Locais, de modo a qualificar as articulações e os debates geográficos que possam 

surgir neste período, contribuindo, assim, com a articulação entre as locais e das locais com 

a DEN. 

 
"Quem tem consciência para ter coragem. 

Quem tem a força de saber que existe. 
E no centro da própria engrenagem. 

Inventa contra a mola que resiste”. 
Primavera nos dentes, Secos & Molhados (1973) 

 

 

Plano de trabalho dos coletivos que compõem a DEN 

 

 

PRESIDÊNCIA 

- Continuidade da regularização jurídica da entidade junto a Receita Federal; 

- Realizar reuniões junto a cada Seção Local (ativa ou que estão em processo de 

reativação) e pró-seções para compreender e ajudar nas demandas, dificuldades e 

perspectivas existentes; 

- Auxiliar nos eventos propostos pelas Seções Locais; 

- Contribuir na construção e efetivação do XX Encontro Nacional de Geógrafas e 

Geógrafos; 

- Promover diálogo com outras entidades do Brasil e do exterior que pensam a 

Geografia como ciência de luta e resistência; 

- Garantir a presença da presidência nas Reuniões de Gestão Coletiva (RGC). 

 

 

SECRETARIA 

- Responsabilizar sobre e-mail, organização e disponibilidade de atas, sumários 

executivos e convocatórias; 
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- Manter atualizado às atas no site da AGB; 

- Garantir a lisura na elaboração e disponibilização das atas; 

- Disponibilizar em tempo hábil as convocatórias e os sumários executivos; 

- Auxiliar nas demandas de execução do XX Encontro Nacional de Geógrafas e 

Geógrafos. 

 

 

TESOURARIA 

- Promoção de fóruns de debate quanto às políticas financeiras da entidade; 

- Realização de prestações de contas regularmente (trimestrais e anuais) com o 

acompanhamento do contador responsável; 

- Propor reuniões periódicas entre os tesoureiros das Seções Locais e o coletivo de 

tesouraria da DEN; 

- Regularizar as contas bancárias da entidade. 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 

Políticos  

- Promover o debate entre os membros da equipe editorial (conselho editorial e 

científico) sobre as políticas editoriais da Terra Livre, com o objetivo de formação 

política que fortaleça a produção de conhecimento crítico; 

- Fomentar espaços/fóruns de discussões da pauta de publicações com Seções Locais 

que já possuam revistas; 

- Possibilitar o debate político sobre o papel dos periódicos de Geografia. 

 

Técnicos  

- Adquirir o Digital Object Identifier (DOI); 

- Inserir a Terra Livre em indexadores de métricas e com metadados, em bases de 

dados indexadas e em buscadores; 

- Transferir o servidor que hospeda o sítio eletrônico da Terra Livre do sítio da AGB 

Nacional para outro dedicado exclusivamente às publicações da AGB. 

 

 

COMUNICAÇÕES 

- Oferecer apoio técnico às Seções Locais conforme suas demandas; 
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- Fortalecer o processo de divulgação das atividades promovidas pela AGB, incluindo 

as reuniões realizadas por, ou entre, Seções Locais;  

- Dar continuidade à atualização das informações no sítio eletrônico, de modo a 

conceber este espaço virtual como sendo uma ferramenta política fundamental de 

fortalecimento das políticas defendidas pela entidade; 

- Utilizar o Canal da AGB na plataforma YouTube como meio de divulgação das 

atividades da entidade; 

- Empregar as ferramentas de comunicação à disposição da Diretoria Executiva 

Nacional (Site, Grupos de E-mail e Canal do YouTube) de forma integrada; 

- Manter atualizado e fomentar a divulgação do Observatório Geográfico sobre os 

impactos da COVID-19 em conjunto com as Seções Locais; 

- Auxiliar as comissões de comunicação e ouvidoria do XX Encontro Nacional de 

Geógrafas e Geógrafos em suas demandas necessárias; 

- Construir junto do coletivo de publicações o AGB em Debate, mantendo a periodização 

e o papel político desta publicação; 

- Fomentar o debate político entre os coletivos de comunicação das seções locais. 
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PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA CHAPA 

 

Presidenta  

Lorena Izá Pereira - SL Presidente Prudente - TL 312 

 

Vice-presidenta 

Amanda Emiliana Santos Baratelli - SL Três Lagoas - TL 1408 

 

Primeiro secretário  

Vinicius Lima Lemes - SL Vitória - TL 1719 

 

Segunda secretária 

Amanda Amaral - SL Juiz de Fora - TL 723 

 

Primeiro tesoureiro 

Felipe Rodrigues Leitão - SL Fortaleza - TL 024 

 

Segundo tesoureiro 

Gabriel Henrique de Oliveira Bragança - SL Belo Horizonte - TL1604 

 

Coletivo de Publicações  

Rachel Facundo Vasconcelos de Oliveira - SL Fortaleza - TL 101 

Maria Clara Salim Cerqueira - SL Belo Horizonte - TL 1552 

 

Coletivo de Comunicações  

Igor Carlos Feitosa Alencar- SL João Pessoa - TL 452  

Lucas Araújo Martins - SL João Pessoa - TL 473 

Paola Luchesi Braga - SL Belo Horizonte - TL 1503 

 


