GESTÃO 2014-2015
Presidente Prudente, 8 de setembro de 2014

Senhores coordenadores

Em documento anterior, informamos que o fórum dos coordenadores dos Programas de
Pós-Graduação associados da ANPEGE decidiu, na reunião de Vitória-ES realizada
durante o VI Congresso Brasileiro de Geógrafos, que todas as propostas de Grupos de
Trabalho (GT) para o próximo encontro da entidade (XI ENANPEGE), que será
realizado em Presidente Prudente, em outubro de 2015, deverão se cadastrar, sejam elas
de GTs que já ocorreram em encontros anteriores, sejam novas propostas em
organização.
As normas para a inscrição dos GTs são as seguintes:

1º: os coordenadores deverão estar filiados a Programas adimplentes com a ANPEGE
no período 2012-2013 (a adimplência para 2014 será fundamental para a apresentação
dos GTs durante o XI ENANPEGE);

2º: cada GT deverá ter quatro coordenadores (sendo no mínimo de dois estados e três
programas diferentes) e dois suplentes. Todos os coordenadores, titulares e suplentes,
atuarão no processo de seleção dos trabalhos e coordenação das atividades. Todavia, o
número de coordenadores presentes no XI-ENANPEGE dependerá no número de
inscritos no GT e da disponibilidade de recursos financeiros;

3º: os coordenadores não poderão ter trabalhos inscritos nos seus GTs e nem em outros
para garantir sua participação plena nas atividades. Essa norma justifica-se porque os
coordenadores poderão elaborar uma síntese crítica das contribuições apresentadas.
Uma síntese crítica de cada GT poderá ser divulgada em um número especial da revista
da ANPEGE.
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4º: por decisão no Fórum dos Coordenadores, cada proponente poderá ter um texto de
sua autoria e não mais que um em co-autoria.

5º: cada GT deverá ter no mínimo dez e, no máximo, trinta apresentações orais. Os GTs
poderão ter, também, pôsteres aprovados, no máximo dez pôsteres por GT.

6º: os responsáveis e seus suplentes deverão pertencer a grupos de pesquisa cadastrados
no CNPq.

Lembramos que a ficha de inscrição com o resumo deverá ser enviada para o e-mail da
ANPEGE (secretaria@anpege.org.br), impreterivelmente, até 10 de outubro de
2014.

Solicitamos, senhor coordenador, que divulgue este documento junto aos pesquisadores
credenciados em seu Programa de Pós-Graduação.

Atenciosamente,

