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ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA – GESTÃO 2017/2019 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de 2017 reuniu-se no Hotel Meliã Ibirapuera, situado à 1 

Avenida Ibirapuera, 2534, Moema, São Paulo, SP, no horário das 9h30 às 17h30, a Diretoria eleita da 2 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) para o 3 

biênio 2017-2019, por convocação do seu presidente, Prof. Dr. Eduardo Alberto Cusce Nobre, que 4 

conduziu os trabalhos. Pauta: 1. Prestação de contas do XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de 5 

Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ENANPUR); 2. Relato da situação financeira 6 

da ANPUR; 3. Discussão sobre a questão da inadimplência; 4. Informes sobre o planejamento dos eventos da 7 

ANPUR; 5. Manifestos da diretoria; 6. Informes sobre a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 8 

(RBEUR); 7. Discussão sobre as representações da ANPUR; 8. Comunicação da ANPUR; 9. Eventos com apoio 9 

da ANPUR e outros informes. Estiveram presentes: Prof. Dr. Eduardo Alberto Cusce Nobre (presidente); Profa. 10 

Dra. Hipólita Siqueira de Oliveira (diretora); Prof. Dr. Humberto Miranda do Nascimento (secretário adjunto); 11 

Prof. Dr. José Júlio Ferreira Lima (diretor); Prof. Dr. Márcio Moraes Valença (diretor); Profa. Dra. Olga 12 

Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski (diretora); Prof. Dr. Tomás Antônio Moreira (secretário executivo). 13 

Ordem do dia: 01) Prestação de Contas do XVII ENANPUR: foi apresentado relatório de prestação de 14 

contas da Profa. Dra. Maria Camila Loffredo D´Ottaviano da organização e realização do XVII Encontro 15 

Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional 16 

(ENANPUR), tendo sido discutido e aprovado pelos membros presentes. Foram encerradas as prestações 17 

de contas junto à Caixa Econômica Federal, FAPESP e Universidade de São Paulo (Pró-Reitorias de 18 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão). Os relatórios de prestação de contas junto a CAPES e CNPq, apesar 19 

de concluídos, não haviam sido encaminhados, pois os sistemas de prestação de contas online não 20 

estavam abertos até a presente data. 02) Relato da Situação Financeira da ANPUR: O Prof. Eduardo 21 

Nobre apresentou relato com: a) A previsão de entrada dos pagamentos das anuidades dos programas 22 

filiados e associados para o presente ano; b) as despesas fixas com pessoal (secretária, secretário 23 

executivo da RBEUR e contador), hospedagem/manutenção dos sites da ANPUR e da RBEUR e 24 

mensalidades bancárias; c) previsão de despesas eventuais como correios e outros. Posteriormente foi 25 

apresentada a previsão do balanço financeiro anual, concluindo-se que ele apresenta um saldo positivo 26 

muito pequeno, sem considerar os gastos com a impressão e envio dos exemplares da RBEUR. Ressaltou-27 

se que a realização da ENANPUR é fundamental para a sustentação financeira da associação, já que as 28 

sobras de recursos permitem a manutenção das ações da diretoria, como a participação em eventos, 29 

realização e apoio a eventos, pagamentos de outros serviços, etc. Deliberou-se reduzir ao patamar 30 

mínimo as despesas fixas, através do cancelamento do contrato de publicação e manutenção do site da 31 

ANPUR, que passará a ser realizada por membro da diretoria ou alguém designado por ela, 32 

permanecendo apenas o contrato de hospedagem; redução nos custos de produção da RBEUR, que será 33 

tratado no item 6. Foi discutida a necessidade de manter a função da secretaria e será estudada a 34 

possibilidade de manutenção da Sra. Carolina França, junto ao CEDEPLAR, dado o ótimo serviço prestado. 35 

Será mantida também a função de secretário-executivo da Revista, contudo com a substituição do Sr. Tiago 36 

Cargnin Gonçalves, que se afastou por motivo de aprovação em concurso público. Ficou deliberado também 37 

que será proposto na próxima Assembleia Geral da Associação, a ocorrer em maio de 2018, o aumento 38 

da anuidade de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, tendo em vista que o último reajuste foi aprovado na 39 

Assembleia Geral de 2014. 03) Discussão sobre a questão da inadimplência: O Prof. Eduardo Nobre 40 

apresentou relatório elaborado pelo Prof. Humberto Miranda mostrando a situação de inadimplência dos 41 
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programas. Em síntese: na presente data, 28 programas nas cinco regiões brasileiras estão com anuidades 42 

atrasadas (até 2016), sendo que a maioria dos programas está concentrada na Região Sudeste: 13 programas 43 

e 38,7% de anuidades em atraso. Apesar dessa concentração de programas no Sudeste, juntas, as Regiões 44 

Nordeste, Norte e Sul, respectivamente, perfazem 54,1% da dívida. A dívida em atraso dos programas é 45 

equivalente a uma unidade de anuidade de todos os programas juntos. Sobre essa questão a diretoria 46 

deliberou por uma política de regularização dos pagamentos atrasados das anuidades dos programas através 47 

das seguintes ações: a) Comunicação aos programas por ofício circular expondo a situação de adimplência ou 48 

inadimplência, e solicitando aos programas inadimplentes que elaborem um plano de quitação de seus 49 

débitos com a Associação; b) Previsão de formas alternativas de pagamento dos atrasados através de apoio à 50 

realização de eventos ou outras atividades na forma de compra de passagens, custos de impressão de 51 

gráficos, pagamento de traslados e outros serviços por parte dos Programas inadimplentes a fim de abater o 52 

montante das dívidas em atraso; c) Para os programas que continuarem inadimplentes, a Diretoria poderá 53 

criar restrições quanto ao apoio e divulgação de eventos/atividades realizados por estes, e à submissão de 54 

trabalhos indicados por eles nas premiações da ANPUR, até a regularização do pagamento das anuidades. 04). 55 

Informes sobre o planejamento dos eventos da ANPUR: O Prof. Márcio Valença apresentou as primeiras 56 

ideias para o XVIII ENANPUR, a ser realizado no período de 27 a 31 de maio de 2019, na cidade de Natal, RN, 57 

ficando de desenvolvê-las a fim de apresentar uma programação mais consolidada na Assembleia Geral a 58 

ocorrer no IX SEPEPUR; os Profs. Tomás Moreira e Humberto Miranda apresentaram a proposta para a 59 

realização do IX Seminário de Ensino e Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais (SEPEPUR) e do III Encontro 60 

de Revistas Científicas da área Planejamento Urbano e Regional, a serem realizados na cidade de Campinas, 61 

provavelmente na Unicamp, no período de 16 a 18 de maio de 2018. O primeiro terá como temática “O 62 

planejamento urbano e regional em tempos de crise: mobilização, criatividade e resistência” e o segundo 63 

“Estratégias e Desafios para aperfeiçoamento da difusão científica: indexação e internacionalização dos 64 

periódicos”. As propostas de mesas redondas e de grupos desses eventos foram bastante debatidas e ficou 65 

deliberado que os Profs. Tomás Moreira e Humberto Miranda serão os coordenadores locais, montarão a 66 

comissão organizadora local, consolidarão a proposta a ser revista pela diretoria e elaborarão projeto para 67 

submetê-las junto às agências de fomento. Para o financiamento dos eventos, além do apoio da Associação, 68 

das agências de fomento e do setor privado, poderão ser feitas compensações ou abatimentos no valor das 69 

anuidades em atraso, especialmente para o SEPEPUR. 05). Manifestos da diretoria: foram discutidas as 70 

manifestações da diretoria já feitas e a serem realizadas, a saber: a) Informes sobre o envio da Carta ao 71 

Ministro da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações, cobrando informações sobre os rumores de 72 

corte de bolsas do CNPq e demandando ações para garantir os recursos para a área de Ciência, Tecnologia e 73 

Informações; b) Aprovação da Carta ao Ministro das Cidades cobrando a realização das reuniões do Conselho 74 

Nacional das Cidades e do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), nos 75 

quais a ANPUR tem representação, a ser escrita a partir de esboço feito pelo Prof. Benny Schvarsberg; c) 76 

Discussão sobre o “Carta de Apoio à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, seus professores, alunos e 77 

funcionários”, elaborada pelo Prof. Humberto Miranda, a ser enviada a todos os programas e divulgada pelo 78 

site da Associação. 06). Informes sobre a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR): o Prof. 79 

Eduardo Nobre apresentou a nova editoria da RBEUR, sob a responsabilidade do Prof. Dr. José Tavares Correia 80 

de Lira (editor responsável), e da Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Leme (vice-editora), ambos docentes da 81 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e anunciou a manutenção do 82 

atual Comissão Editorial até a próxima Assembleia Geral da Associação. Discutiu-se sobre a possibilidade de 83 

consolidação das normas desenvolvidas pela editoria passada da RBEUR no Estatuto da Associação. Discutiu-84 

se também a necessidade de a revista ser inteiramente online, o que facilitaria sua gestão e o rebaixamento 85 

dos custos de produção. Ficou decidido que no momento a Revista continuará sendo impressa em menor 86 
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número através de convênio da Associação com a Seção Técnica de Produção Editorial da FAUUSP, que 87 

representará uma redução aproximada no custo da Revista a 1/3 do seu valor atual. Ficou decidido também 88 

que serão submetidas para deliberação da próxima Assembleia Geral: a) a consolidação das normas da RBEUR 89 

no Estatuto da Associação; b) o questionamento da continuidade ou não da versão impressa da Revista.  07). 90 

Discussão sobre as representações da ANPUR: O Prof. Eduardo Nobre fez relato sobre sua participação na 91 

reunião da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência (SBPC). Levantou-se a necessidade de uma discussão 92 

maior da relação da ANPUR com a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 93 

Urbanismo (ANPARQ), tendo em vista a grande quantidade de programas filiados às duas associações. 94 

Discutiu-se as indicações e as representações da ANPUR, ficando assim definidas: o Prof. Eduardo Nobre 95 

substitui o Prof. Roberto Montemór, que pediu para ser substituído, junto ao Global Planning Education 96 

Association Network (GPEAN); o Prof. Tomás Moreira representará a ANPUR junto a Association pour la 97 

Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU) e ao Conselho das 98 

Cidades, substituindo o Prof. Fabrício Leal de Oliveira neste último; o prof. Benny Schvarsberg a representará 99 

junto à Comissão Permanente de Direito à Cidade do Conselho Nacional de Direitos Humanos; com relação ao 100 

Conselho Gestor do FNHIS ficou decidido que a ANPUR cobrará do Ministério das Cidades a realização de 101 

indicação de nova representação, tendo em vista que os mandatos dos Profs. Elson Manoel Pereira (titular) e 102 

Benny Schvarsberg (suplente) expiraram em 21 de julho de 2016. Foi discutida também a necessidade de 103 

distribuição mais equilibrada das representações da ANPUR em eventos, para não concentrar em poucos 104 

membros da diretoria, procurando sempre privilegiar os membros mais próximos e assim diminuir os custos 105 

em viagens para a Associação. 08). Comunicação da ANPUR: O Prof. Eduardo Nobre apresentou o novo site 106 

da ANPUR que já está no ar e falou da necessidade de seu maior uso, promovendo-os por meio das redes 107 

sociais. A ANPUR tem uma conta no Facebook que precisa ser mais usada na divulgação das ações da 108 

associação. Abordou-se ainda sobre a possibilidade de contratação de um estagiário para lidar com a parte de 109 

comunicação social da Associação face aos inúmeros pedidos dos Programas e outras entidades, 110 

manifestações, moções da Diretoria que surgem com enorme frequência, a fim de agilizar os contatos e 111 

postagens da associação. Com relação ao serviço de internet, ficou decido que todas as comunicações da 112 

ANPUR ficaram concentradas no hospedeiro da Associação e que a atual diretoria envidará esforços para 113 

colocar os anais dos ENANPUR desde 2003 no seu site. 09). Eventos com apoio da ANPUR e outros informes: 114 

não tiveram novas solicitações de apoio a eventos e nem outros informes. Encerramento: não havendo nada 115 

mais a tratar, o Prof. Eduardo Nobre declarou encerrada a reunião e lavrou a presente ata, que segue 116 

assinada pelos membros presentes. São Paulo, 4 de setembro de 217. 117 
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