GESTÃO 2014-2015

Pauta para o CBG- Vitória 13 e 14 de agosto 2014
1. Boletos e certidões (envio, situação dos Programas, pagamentos, etc).

2. Ações para aproximação com as FAPs.

3. Fóruns regionais (2º semestre 2014, 1º semestre 2015).

4. XI ENANPEGE 2015
Tema: A diversidade da geografia brasileira: escalas e dimensões da análise e da
ação. Objetivo: Oferecer espaço e ocasião para que os geógrafos ligados aos
Programas de Pós Graduação em Geografia exponham seus pontos de vista, suas
teorias e suas práticas na produção do conhecimento geográfico e como se propõem a
participar propositivamente das transformações espaciais e territoriais do Brasil.

GT: novos temas e coordenações, rotatividade, critérios e cronograma.
.
Propostas de GT da diretoria:
1º GT: estudo da arte de... (em período diferente das mesas redondas para que ocorra
uma maior participação).
2º GT: Debate político dos Programas de Pós-Graduação (definir convidados). Pensar
os rumos da Pós-Graduação e seu funcionamento (temáticas, em rede, ligações etc).
Propostas de mesas redondas:
1ª Mesa redonda: representantes do eventos das diferentes áreas da geografia e das
entidades co-irmãs (inclusive internacionais).
2ª Mesa redonda: Presidente apresentará projeto de levantamento de dados com
balanço da produção qualitativa (autor, orientador, título, banca, data, local - teses e
dissertações) que serão resgatas nos sites dos PPGG.

XI ENANPEGE - Presidente Prudente (?) - 9 a 12 de outubro de 2015
Dias
Manhã

09/10/15 Sexta

10/10/15
Sábado
GTs

Credenciamento
Credenciamento,
Fóruns e
Mesas* 1,2,3
reuniões dos
Tarde
Lançamento
julgadores de
de livros
teses e
dissertações
Abertura e
Sessão de
Noite
Conferência
pôsteres
Confraternização
* sugestão de um coordenador e dois palestrantes.

11/10/15
Domingo
GTs
Mesas 1,2,3
Homenagens

Festa

5. Fóruns:
Coordenadores - Celso Locatel e Solismar Fraga Martins.
Editores - Emerson Galvani e Eustógio Dantas.
Pesquisadores - Maria Encarnação Sposito e Ana Fernandes.
Pós Graduandos - Lindberg Nascimento Jr. e Gustavo Teramatsu.

12/10/15
Segunda
GTs
Mesa de
encerramento
(presidência)
Plenária Final

