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

ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA – GESTÃO 2017/2019
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Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2019 reuniu-se por videoconferência, no horário das
9h00 às 11h30, a Diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento
Urbano e Regional (ANPUR) do biênio 2017-2019, por convocação do seu presidente, Prof. Dr. Eduardo
Alberto Cusce Nobre, que conduziu os trabalhos. Pauta: 1. Deliberação sobre o destino dos programas
inadimplentes notificados extrajudicialmente; 2. Fechamento do Edital de Convocação da Assembleia Geral
Ordinária de Natal; 3. Relato da situação financeira da ANPUR; 4. Atualizações da RBEUR; 5. Regras de adesão
de novos programas à Associação; 6. Ajuste no modelo dos ENAs; 7. Outros pontos. Estiveram presentes:
Prof. Dr. Eduardo Alberto Cusce Nobre (presidente); Profa. Dra. Hipólita Siqueira de Oliveira (diretora); Prof.
Dr. José Júlio Ferreira Lima (diretor); Prof. Dr. Márcio Moraes Valença (diretor); Profa. Dra. Olga Lúcia
Castreghini de Freitas Firkowski (diretora); Prof. Dr. Tomás Antônio Moreira (secretário executivo). Justificou
ausência: Prof. Dr. Humberto Miranda do Nascimento (secretário adjunto). Ordem do dia: 01) Deliberação
sobre o destino dos programas inadimplentes: o Prof. Eduardo Nobre comunicou à Diretoria que,
conforme decidido na AGO de Campinas, ele procedeu no dia 8 de fevereiro próximo passado a
notificação extrajudicial dos programas filiados e associados com mais de três anuidades consecutivas
em atraso a fim de proceder a sua exclusão, conforme reza o artigo 8º do Estatuto da Associação, a
saber: Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social da Universidade Federal da Bahia
(CIAGS-UFBA); Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do
Amapá (PPGMDR-UNIFAP); Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (PPGD-UERJ); Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Campinas
(PPGH-UNICAMP); Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília (PPGEA-UnB);
Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia (POSGEO-UFBA); Programa
de Pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (PPGSCAUFAM); Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas
(PPGAU-UFAL) e Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da Universidade de Brasília (NEUR-UnB). O
Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PEPGCS-PUC/SP), que também está inadimplente em três anuidades, não foi notificado porque já
havia informado que não teria interesse em continuar associado. O prof. Eduardo informou que já tinha
recebido os avisos de recebimento das notificações pelos Correios, sendo que o último a ser recebido foi
no dia 20 de fevereiro próximo passado, e que, portanto, os programas tinham tido mais de vinte dias
úteis até a presente data para se manifestar. De todos os programas, o único a se manifestar foi o
CIAGS-UFBA, que encaminhou a notificação para o financeiro da UFBA e solicitou prazo para quitar com
a pendência, o que foi aprovado pela Diretoria. Com relação aos oito remanescentes, ficou decidido que
os membros da Diretoria falariam com os seus contatos nesses programas para fazer uma última
averiguação da intenção deles permanecerem ou não no quadro associativo da ANPUR, e que, após
quinze dias do contato, se não houvesse resposta ou a resposta fosse negativa, seriam desligados do
quadro associativo conforme o artigo 8º do Estatuto. Ficou decidido que o prof. Eduardo entraria em
contato com o PPGAU-UFAL e NEUR-UnB, que a profa. Hipólita entraria em contato com a PPGD-UERJ,
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que o prof. José Júlio entraria em contato com PPGMDR-UNIFAP e PPGSCA-UFAM, que a profa. Olga
entraria em contato com o POSGEO-UFBA e PPGEA-UnB e que o prof. Tomás entraria em contato com o
PPGH-UNICAMP. 02) Fechamento do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da ANPUR: o
prof. Eduardo informou que já está fechando o Edital de Convocação da AGO que ocorrerá em Natal, no
dia 31 de maio, que deverá ter como pauta: relato geral das atividades realizadas pela Diretoria; votação
do parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da Diretoria dos meses de maio de 2018 a
abril de 2019; relato e recurso da decisão sobre os programas inadimplentes; propostas para organização
do XIX ENANPUR em 2021; apresentação de chapas e eleição da nova Diretoria (2019-2021); pedidos de
filiação e de desligamento; eventos com apoio da ANPUR e outros assuntos. Propôs modificação nos
procedimentos relativos à apresentação de propostas para o próximo ENA e das chapas para a nova
Diretoria, com a exigência de apresentação desses itens antes do início da Assembleia, porém os
diretores acharam melhor manter os procedimentos atuais, qual seja, a apresentação de propostas e
chapas na hora em que esses pontos forem colocados em discussão na Assembleia; a profa. Olga
solicitou que nos informes sobre as atividades da Diretoria seja dada ênfase ao tempo e a energia gastos
com as manifestações políticas que se fizeram necessárias, dificultando a realização de outras ações. 03)
Relato da Situação Financeira da ANPUR: o prof. Eduardo informou da situação financeira da ANPUR,
que conta com recursos suficientes na Conta Corrente principal para as atividades do ano, sendo que os
pagamentos referentes às anuidades do ano corrente ainda não foram creditadas. Em função disso e da
demanda dos Editores da RBEUR, propôs um aumento de 11% no valor da bolsa de auxílio do pessoal
responsável por secretariar a Associação e a Revista. Os Diretores questionaram o impacto que esse
aumento teria no orçamento da Associação, ao que o prof. Eduardo lembrou que o valor da anuidade
dos associados foi aumentado em 20% na AGO de Campinas e que os Editores da Revista estão
propondo que ela deixe de ser impressa e seja publicada apenas online, o que diminuiria pela metade os
seus custos. Ficou decidido então pelo aumento da bolsa-auxílio, mediante a diminuição dos gastos da
Revista. 04) Atualizações da RBEUR: o prof. Eduardo comunicou que a Revista Brasileira de Estudos Urbanos
e Regionais completou o processo de indexação no Scientific Electronic Library Online (SciELO) e que o seu
editor, prof. José Lira, informou que ele e a editora-assistente, profa. Cristina Leme, estão propondo que a
Revista deixe de ser impressa e passe a ser publicada apenas como Open Journal online, como já é
atualmente. 05) Regras de adesão de novos programas à Associação: o prof. Márcio propôs que o
procedimento de adesão de novos programas à Associação fosse facilitado, pois atualmente é necessária a
aprovação em Assembleia, mediante parecer de membro da diretoria e apresentação de três cartas de apoio
de programas já filiados à ANPUR. Sugeriu que as cartas de apoio fossem abolidas, pois se os programas já
foram aprovados pela Capes, elas não seriam necessárias. A profa. Olga sugeriu que fosse exigida apenas a
formatura de uma turma de mestrado após vinte e quatro meses dos programas novos. A profa. Hipólita
perguntou se não seria possível que a filiação fosse individual, além da dos programas, com é em outras
associações. O prof. Eduardo lembrou que para que essas alterações entrassem em vigor seria necessária a
alteração do Estatuto em Assembleia Geral Extraordinária, convocada apenas para isso. Sugeriu que na
próxima Assembleia seja formado um grupo de trabalho para discutir a atualização do Estatuto. 06) Ajuste no
modelo dos ENAs: o prof. Márcio sugeriu que fossem pensadas alternativas ao modelo de organização dos
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próximos ENAs, tendo em vista a complexidade de organização de um evento de tal porte, sugerindo a
simplificação das sessões temáticas e diminuição de despesas. O prof. Tomás lembrou que a Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) realiza sempre os seus congressos na
cidade de Caxambú, MG, mas que cada vez é uma universidade de uma diferente região do Brasil que o
organiza. Esse ponto ficou de ser discutido no grupo de trabalho sobre a revisão do Estatuto. 07) Outros
pontos: a Diretoria discutiu a solicitação de indicação do novo representante do Comitê Assessor da Área de
Arquitetura e Urbanismo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Nesse
aspecto os programas já foram notificados para indicar três nomes constantes da lista de pesquisadores da
Arquitetura e Urbanismo com Bolsa Produtividade em Pesquisa 1 (A, B, C ou D) até o dia 12 de abril próximo
futuro. Outro ponto levantado foi sobre as Comissões Julgadoras dos prêmios da ANPUR. O prof. José Júlio
sugeriu que fossem estabelecidos alguns critérios para a avaliação dos trabalhos concorrentes aos prêmios de
tese e dissertação e que os membros do júri fossem indicados pelos programas. A profa. Olga lembrou que a
indicação dos jurados não foi fácil, pois foram levadas em consideração as áreas de conhecimento da ANPUR,
a diversidade regional e de gênero, além do que vários indicados declinaram de participar. O prof. Eduardo
informou que os atuais editais de prêmios de dissertação e tese já previram que os livros resultantes dos
vencedores serão apenas online, não devendo ser impressos. O prof. Tomás sugeriu então que eles fossem
cadastrados no SciELO livros, ao que o prof. Eduardo ficou de pedir à secretária da Associação, Sra. Carolina,
para verificar quais os procedimentos para que isso ocorra. Por fim, ficou decidido que a próxima reunião de
diretoria deverá ocorrer daqui a um mês, na semana do dia 29 de abril a 3 de maio, conforme consulta de
disponibilidade dos membros da Diretoria. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, o Prof. Eduardo
Nobre declarou encerrada a reunião e lavrou a presente ata, que segue assinada pelos membros presentes.
São Paulo, 25 de março de 2019.

EDUARDO ALBERTO CUSCE NOBRE
Presidente

JUSTIFICOU

TOMÁS ANTÔNIO MOREIRA
Secretário Executivo

HUMBERTO MIRANDA DO NASCIMENTO
Secretário Adjunto

HIPÓLITA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Diretora

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Diretor

MÁRCIO MORAES VALENÇA
Diretor

OLGA LÚCIA C. DE FREITAS FIRKOWSKI
Diretora
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