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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO ELEITORAL 

A Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB Nacional, entidade civil, de caráter técnico-

científico e cultural, associação sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade São Paulo, à 

Avenida Professor Lineu Prestes, 338, CEP 05.508-970, Bairro da Cidade Universitária, São 

Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ/MF sob nº 50.245.075/0001-00 , através da Comissão 

Eleitoral criada na Reunião de Gestão Coletiva Extraordinária de 29 de agosto de 2020, em 

consonância com o estabelecido pelo Estatuto Social da Associação dos Geógrafos Brasileiros - 

AGB, convoca todos os associados adimplentes inscritos na Seções Locais para participação no 

processo de eleição para Diretoria Executiva Nacional gestão 2020-2022. Conforme previsto no 

Estatuto Social da AGB/Nacional, podem votar e serem votados os associados efetivos, desde 

que em dia com suas obrigações para com as Seções Locais. De acordo com o Estatuto da AGB 

a inscrição das chapas deverá ser apresentada em formulário próprio, enviado juntamente com 

esse edital de convocação, onde conste obrigatoriamente a assinatura e qualificação completa de 

cada candidato, bem como a indicação de sua função. As chapas inscritas também devem inserir 

o Plano de Trabalho para a gestão 2020-2022 no momento da inscrição.  A inscrição das chapas 

deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital, com envio dos documentos para o 

endereço eletrônico comissao.eleitoral.agb2020@gmail.com. 

Desta forma, a AGB convoca todos os associados para participarem das eleições, de 

acordo com o cronograma abaixo:  

1) Publicação do Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de 

Diretoria: 31/07/2020;  

2) Período para inscrição de chapas: de 14/09/2020 até às 23:59h de 21/09/2020;  

3) Prazo para homologação das chapas: de 23/09/2020 até às 10h de 24/09/2020; 

4) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas até às 12h de 25/09/2020;  

5) Debate das chapas inscritas às 19h de 28/09/2020; 

6) Votação: dias 30/09/2020, 01/10/2020 e 02/10/2020 (encerrando às 18h do dia 02/10/2020); 

7) Assembleia Geral Extraordinária para apuração dos votos e posse da nova diretoria: dia 

03/10/2020. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada na plataforma online Meet 

como informado na convocatória da eleição enviada no dia 31/07/2020. 

Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico 

comissao.eleitoral.agb2020@gmail.com, que serão esclarecidas pela comissão eleitoral. 

 
Atenciosamente, 

 
Jhiovanna Braghin 

Uelinton Barbosa 

José Carlos Dantas 

Comissão Eleitoral 


