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Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ANPUR
02 de abril de 2012
Rio de Janeiro/RJ

CNPJ: 52.837.697/0001-53

Aos 02 dias do mês de abril de 2012, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional
(ANPUR) - inscrita no CNPJ sob o nº 52.837.697/0001-53, com sede e foro na Rua Augusto
Correa, nº 1, bairro do Guamá, CEP 66075-900, Núcleo de Altos Estudos Amq:zônicos
(NAEA), Belém/PA -, no auditório do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), Rio de Janeiro (RJ). A
secretária-executiva � presidente em exercício da ANPUR - prof.ª Ester Limonad - abriu a
AGO, que convidou o prof. Benn� Schvasberg, secretário-adjunto, para secretariá-la. Foi
apresentada aos presentes a seguinte pauta:

. ..

.... :
. ,
•,

1. Homenagem à prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro;
2. Relatório de atividades desenvolvidas de 28 de maio de 2011 a 1º de abril de 2012;
3. Prestação de contas do último exercício social;
4. Apresentação e discussão da proposta de· linhas de ação da diretoria eleita em maio de
2011;
5. Eleição do presidente e assuntos correlatos;
6. Assuntos gerais.

1, HOMENAGEM À Prof.ª ANA CLARA TORRES RIBEIRO
A proP Ester Limonad (UFF), presidente em exercício ao abrir os trabalhos, inicialmente,
esclareceu a Assembléia estar acumulando o cargo de presidente em exercício e d!9
secretária executiva da ANPUR, por força do falecimento da proF Ana Clara Torres Ribeiro,
em 09 de dezembro de 2011, presidente da chapa eleita em 27 de m.ªio de 2011, e em
obediência o que estabelece o item XIII do artigo 16 do estatuto da Associação aprovado na
Assembléia Geral Extraordinária da ANPUR, realizada no dia 29 de maio de 2009, que reza
(compete ao secretário-executivo): "Acumular a presidência da ANPUR, no caso. de
impedimento definitivo do Presidente, até a próxima Assembléia Geral na qual será eleito o
novo Presidente, para completar o mandato."

·. . .

...

A seguir, a prof.ª Ester Limonad (UFF) convidou os demais membros da diretoria a compor a
mesa: professores Benny Schvasberg (Unb), Lilian Fessler Vaz (UFRJ), Maria Ângela de .
Almeida Souza (UFPE), María Mónica Arroyo (USP) e Paola Berenstein Jacques (UFBA).
Dando inicio aos trabalhos a prof.ª Ester Limonad (UFF) apontou as dificuldades que a
diretoria está enfrentando, após o falecimento da prot,a Ana Clara Torres Ribeiro (UFRJ) - em.
09 de dezembro de 2011 -, para lidar com as questões que ficaram abertas e vêm sendo
Secretaria da ANPUR
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Instituto de Geociências, sala 508 - Campus da Praia Vermelha
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tratadas pela atual diretoria. Falou também da sua relação com a prof.ª Ana Clara Torres
Ribeiro, da dor de sua perda e da dificuldade de sua superação.
Apontou que a prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro conseguiu recursos vultosos para a realização
do XIV ENAnpur, em maio de 2011, os quais foram direcionados à conta da Associação.
Informou haver obtido consentimento da família para publicar sob a forma de livro os
trabalhos esparsos da prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro. Nesse sentido, a diretoria reunida em
20 de dezembro de 2011, decidiu publicar uma coletânea com os trabalhos esparsos da prof.ª
Ana Clara Torres Ribeiro. Informou, ainda, que o IPPUR-UFRJ, o LASTRO-UFRJ e outros
grupos de pesquisa se juntaram a ANPUR na organização dessa publicação, em homenagem
à ex-presidente da ANPUR. Isto posto, a prof.ª Ester Limonad (UFF) passou a palavra à proP
Lilian Fessler Vaz (UFRJ) que, juntamente com a prof.ª Paola Berenstein Jacques (UFBA),
está coordenando a organização dessa coletânea.
A prof.ª Lillan Fessler Vaz (UFRJ) ressaltou que a publicação das obras da prof.ª Ana Clara
Torres Ribeiro é uma homenagem palpável. Durante o concurso que prestou para professora
titular do IPPUR/UFRJ, sua aula foi o ápice de sua produção intelectual, visto que apresentou
um memorial riquíssimo com sua trajetória, e é isso que se pretende recuperar com essa
publicação. Serão inseridos, também, os textos apontados pela própria prof.ª Ana Clara
Torres Ribeiro como significativos d9 sua produção. A comissão envolvida na organização do
livro é composta, além das representantes da ANPUR já citadas, por: Catia Antonia da Silva
(FFP/UERJ), Tamara Tania Cohen Egler (IPPUR/UFRJ) e Luís Cesar Peruci do Amaral
(LASTRO/UFRJ), sendo que o livro será intitulado "Por uma Sociologia do Presente".

: · .·.

A prof.ª Lilian Fessler Vaz (UFRJ) informou sobre a homenagem realizada no Instituto de
Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), em março deste ano, coordenada pelo prof. Jorge Valadares,
da FIOCRUZ, onde os convidados deram seus depoimentos de forma rápida.
A prof.ª Paola Berenstein Jacques (UFBA) informou que os membross do LASTRO - criado
pela prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro, foram convidados a mostrar o trabalho em andamento,
sobre a "Cartografia da Ação", no evento CORPOCIDADE, que ocorrerá entre 23 e 27 de abril
de 2012, em Salvador (BA).
A prof.ª Lilian Fessler Vaz (UFRJ) apontou que outra homenagem à proF Ana Clara Torres
Ribeiro é a continuidade do trabalho que foi proposto para o projeto político e de gestão da
ANPUR, no momento da eleição da atual diretoria, em maio de 2011, conforme será retomado
pelo prof. Benny Schvasberg (UnB), no item 4 desta ata.
A prora Ester Limonad (UFF) retomou a palavra e indagou aos membros da comissão
organizadora do XIV ENAnpur e do IPPUR/UFRJ para saber se gostariam de se manifestar
em homenagem à prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro.
O prof. Jorge Natal, diretor do IPPUR/UFRJ", em atenção ao convite da prof. Ester Limonad
(UFF), homenageou a prof. Ana Clara Torres Ribeiro, recuperando sua trajetória acadêmica e
Secretaria da ANPUR
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profissional, que se dedicou a reforçar a liberdade intelectual; a teoria da ação social; os
problemas latino-americanos; entre outras questões relevantes. Destacou, ainda, a sua
generosidade e excelência na atividade docente.. A seguir falou do livro publicado em
homenagem aos 40 anos do programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional,
intitulado "Território e Planejamento, doando dois exemplares a cada um dos membros
filiados e associados presentes.
Em seguida a prora Tamara Tania Cohen Egler (UFRJ), ressaltou as diferentes temáticas da.s
pesquisas diversas inserções no meio acadêmico da profl Ana Clara Torres Ribeiro,
lembrando que em sua conferência do concurso para titular, a prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro
elaborou uma profunda síntese entre geografia e sociologia.
..
'

A seguir, foram apresentados vídeos e fotos da prora Ana Clara Torres Ribeiro e,
posteriormente, abriu-se a palavra aos demais presentes.

.
.. .

A prof.ª Fernanda Sánchez (UFF) comentou como a obra e a ação pedagógica da prof; ª Ana
Clara Torres Ribeiro impactaram suas escolhas e trajetória, e a felicidade de reencontro por
meio da organização do XIV ENAnpur.
A prof.ª Ester Limonad (UFF) informou que a comissão organizadora do XIV ENAnpur está
reunindo os textos das mesas redondas do Encontro para publicá-los num livro, sob a.
curadoria das professoras Lilian Fessler Vaz (UFRJ) e Tamara 1ania Cohen Egler (UFRJ),
tendo como organizadora, também, a prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro.
A prof. ª Cláudia Ribeiro Pfeiffer (UFRJ) falou da sua relação "não verbal" com a prof.ª Ana
Clara Torres Ribeiro e ressaltou a "necessidade" de deixarmos a prora Ana Clara partir, pois
esse era Um pedido dela.
O prof. Frederico Araujo (UFRJ) ressaltou as preocupações da Prora Ana Clara em
"descolonizar" o pensamento, a fim de provocar um pensamento autônomo. Para tanto, ela
realizou atividades chamadas "Troca de ideias", onde colocava em diálogo acadêmicos e
representantes dos movimentos sociais.

.

. .·,.
.

;

A prora Denise Pinheiro Machado (UFRJ) falou da presença marcante da prora Ana Clara nos
corredores do IPPUR, no prédio da .reitoria, a qual não vai se apagar.
A prot,a Ester Limonad (UFF) encerrou as homenagens, agradecendo a direção do IPPU.R
UFRJ pela cessão de seu auditório para a realização desta Assembléia; aos funcionários do
IPPUR-UFRJ por sua ajuda e apoio em diversas tramitações institucionais, aos docentes do ·
Instituto; ao prof. Jorge Natal - diretor do IPPUR; e aos alunos do LASTRO por sua
solidariedade e auxílio em tudo o que se fez necessário até o present'e.
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2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERSTÍCIO MAIO 2011
ABRIL 2012
A proP Ester Limonad (UFF}, presidente em exercício da ANPUR, apresentou o relatório de
atividades desenvolvidas pela gestão 2011/2013 - no interstício maio de 2011/abril di= 2012 �
composta pelos seguintes membros: Ana Clara Torres Ribeiro (UFRJ) - presidente; Ester
Limonad (UFF) - secretária-executiva; Benny Schvasberg (UnB) - secretário-adjunto; Lilian
Fessler Vaz (UFRJ), Maria Angela de Almeida Souza (UFPE), María Mónica Arroyo (USP) e
Paola Berenstein Jacques (UFBA) - diretoras; Cibele Saliba Rizek (IAU/USP), Elson Manoel
Pereira (UFSC) e Paulo Pereira de Gusmão (UFRJ) - conselho fiscal titular; e Ângelo Serpa
(UFBA) e Saint-Clair Trindade Junior (UFPA) - conselho fiscal suplente. Ressaltou que a
maioria dessas atividades foi realizada com a presença da prora Ana Clara Torres Ribeiro
(UFRJ), antes do seu falecimento.

..�

. ·:.

2.1. Organização de eventos
Atividades na 63ª Reunião Anual da SBPC
Data: 1 O a 15 de julho de 2011
Local: Campus da UFG - Goiânia (GO)
Atividade: Mesa Redonda - Os desafios ambientais na ocupação do cerrado: fronteira. e
mudanças climáticas
Representação: Claudio Antonio Gonçalves Egler (PPGG/UFRJ}, Julia Adão Bernardes
(PPGG/UFRJ) e Wagner Costa Ribeiro (Geografia Humana/USP)
Organização: Ana Clara Torres Ribeiro (IPPUR/UFRJ) e Leila Christina Dua1ie Dias
(PPGGEO/UFSC)

. .

2.2. Apoio a participação em eventos e reuniões científicas
Reunião no IPEA para financiamento a revistas científicas, bolsas, cooperação com
associações de pesquisa e pós-graduação na área de Ciências-Sociais e Sociais
Aplicadas
Data: 14 de junho de 2011
Local: Brasília (DF)
Representação: Ester Limonad (POSGEO/UFF)
Resultados: Financiamento para a RBEUR; financiamento de eventos; organização da
participação da ANPUR na li CODE
1 Simpósio de Geografia do Conhecimento e da Inovação
Data: 15 a 17 de junho de 2011
Local: Recife (PE)
Organização: Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFPE e FUNDEP
Secretaria da ANPUR
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Representação:
Humana/USP)

.. ··.,

Ester Limonad (POSGEO/UFF) e Maria Mónica Arroyo (Geografia.

Reunião no Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID): Diálogos Setorlais_
com a Sociedade Civil - Cidades Sustentáveis

Data: 20 de junho de 2011
Local: Brasília (DF)
Representação: Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB)

2011 World Planning Schools Conference: Planning's Futura - Futures Planning:
Planning in an Era of Global (Un)Certainty and Transformation

Data: 04 a 08 de julho de 2011
Local: Perth, Western Australia
Organização: GPEAN
Representação: Carlos Bernardo Vainer (IPPUR/UFRJ), Geraldo Magela Costa
(Geografia/UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa(Geografia/UFMG)
Encaminhamento: será realizada reunião do GPEAN durante o XV ENAnpur, em Recife (PE)

Reunião no Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento,
para pleitear financiamentos e desenvolver atividades conjuntas

Data: 03 de agosto de 2011
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Representação: Ana Clara Torres Ribeiro (IPPUR/UFRJ) e Ester Limonad (POSGEO/UFF)

Seminário Internacional Estratégias de Apoio das Universidades ao Desenvolvimento
Regional

Data: 14 a 16 setembro de 2011
Local: Curitibà (PR)
Organização: Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério
do Planejamento, Governo do Estado do Paraná e OCDE
Representação: Elson Manoel Pereira (PPGGEO/UFSC)

Colóquio Internacional Urbanismo e o Movimento Economia e Humanismo na América
Latina

Data: !21 a 22 de setembro de 2011
Local: Recife (PE)
Organização: MDU/UFPE, FAU/USP, IAU/USP, Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), .
Dévelopment et Civilisations Lebret-lrfed, Centro Latino-Americano de Economia Humana
(CLAEH), Le Metro - IFSC/UFRJ e Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada
(CECI)
Atividade: Mesa de Abertura
Representação: Maria Angela de Almeida Souza (MDU/UFPE)

.
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11 Encontro Nacional da Rede Brasileira de Cidades Médias (REDBCM)
Data: 06 e 07 de outubro de 2011
Local: Maceió (AL)
Apoio: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, BNDES,
IPEA e ANPUR
Representação: Ester Limonad (POSGEO/UFF) (em substituição a Ana Clara Torres Ribeiro
(IPPUR/UFRJ) e Maria Angela de Almeida Souza (MDU/UFPE))
Reunião com a presidência do CREA-RJ
Data: 10 de outubro' de 2011
Local: CREA- Rio de Janeiro
Representação: Ana Clara Torres Ribeiro (IPPUR/UFRJ), Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF),
Lilian Fessler Vaz (PROURB/UFRJ) e Ester Limonad (POSGEO/UFF)
Seminário Internacional 1 O Anos do Estatuto da Cidade
Data: 25 a 27 de outubro de 2011
Local: Brasília (DF)
Organização: Ministério das Cidades e Lincoln lnstitute of Land and Policy
Atividade: Painel 3: .Instrumentos de Planejamento Urbano e Gestão Democrática - Brasil e
Colômbia. Sobre Planejamento e Ordenamento Territorial
Representação: Maria Ângela de Almeida Souza (MDU/UFPE)
li Conferência do Desenvolvimento (CODE)
Data: 23 a 25 de novembro de 20.11
Local: Brasília (DF)
Representação no Comitê Científico: Aldo Paviani (PPG-GEA/UnB), Benny Schvasberg (PPG
FAU/UnB), Ester Limonad (POSGEO/UFF), Flávio Villaça (PPGAU/FAU/USP), Maria Lucia
Refinetti Martins (PPGAU/FAU/USP), Maria Mónica Arroyo (Geografia Humana/USP), Norma
Lacerda (MDU/UFPE), Roberto Luís De Melo Monte-Mór (CEDEPLAR/UFMG), Rodrigo
Ferreira Simões (CEDEPLAR/UFMG) e Sandra Lencioni (Geografia Humana/USP)
Informações: A ANPUR respondeu por um quarto dos trabalhos científicos apresentados,.
dentre 13 associações· de pesquisa e pós-graduação, que receberam financiamento,
passagem e hospedagem do IPEA. Participaram, também, em diversas mesas redondas,
inúmeros pesquisadores de instituições filiadas e associadas à ANPUR. O prof. Roberto Luís
de Melo Monte-Mór apresentou um levantamento sobre a questão do desenvolvimento no
âmbito da ANPUR.
li Diálogos Brasil-França 2012: construir a metrópole contemporânea - Programa Atílio
Data: 28 a 30 de março de 2012
Local: São Paulo (SP)
Organização: FAU/UPM, FAU/UFBA, lnstitut d'Urbanisme de Paris, Université Paris Est
Créteil e APERAU
Representação: Ester Limonad (POSGEO/UFF)
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Painel "Políticas Públicas para Redução das Desigualdades Regionais" e Apresentação
do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional - Edição 2012: Homenagem a
Rômulo de Almeida
Data: 14 de março de 2012
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Organização: Ministério da Integração Nacional, Centro Internacional Celso Furtado de
Políticas para o Desenvolvimento, BNDES, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
do Rio de Janeiro
Representação: Jorge Natal (IPPUR/UFRJ)
.

Lançamento do Observatório de Políticas Regionais, em evento realizado pelo Centro
Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento
Data: 1 ° de dezembro de 2011
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Organização: Carlos Antônio Brandão (UFRRJ)
Representação: Ester Limonad (POSGEO/UFF)

.

.

�-

·:

Evento da SBPC sobre O Pré-Sal e os Royalties do Petróleo
Data: 15 de setembro de 2011
Local: SBPC - São Paulo
Representação: María Mónica Arroyo (Geografia Humana/USP)

2.3. Representações institucionais
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)
Representação em 2011: Elson Manoel Pereira (PPGGEO/UFSC) e Lucia Cony Faria Cidade
(PPG-GEAIUnB)
Representação em 2012: Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB) e Maria Angela de Alme.ida
Souza (MDU/UFPE)
Mudança na representação a pedido da coordenação do Conselho.
Conselho das Cidades e Fórum Nacional da Reforma Urbana do Ministério das Cidades .
Representação: Orlando Alves dos. Santos Junior (IPPUR/UFRJ)

2.4. Indicações ao CNPq
Consulta aos programas associados e filiados para indicação ao "Prêmio Jovem
Cientista - categoria Sênior"
Data: agosto de 2011
Foram solicitadas três indicações por programa, sendo os pesquisadores mais mencionados:·
Roberto Luís de Melo Monte-Mór - 06 indicações
Henri Acselrad - 04 indicações
Outros pesquisadores - menos de 02 indicações

. '
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2.5. Apoio a organização de eventos em 2012 e 2013
CORPOCIDADE + Cidade & Cultura: experiências metodológicas
Data: 23 a 27 de abril de 2012
Local: Salvador (BA)
Organização: Paola Berenstein Jacques (PPG-AU/UFBA)
Seminário da CAPES
Data: maio de 2012
Coordenação: Geraldo Magela Costa (Geografia/UFMG)
Representação: Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB)

..

.•

li Seminário Nacional sobre Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano: ·
abordagens, conflitos e perspectivas nas cidades brasileiras
Data: 09 a 11 de maio de 2012
Local: Natal (RN)
Organização: Maria do Livramento Miranda Clementina (DPP/UFRN), Maria Dulce Picanço
Sentes Sobrinha (DARQ/UFRN), Alexsandro Ferreira Cardoso Da Silva (DPP/UFRI\J) e Ruth
Maria Da Costa Ataíde (DARQ/UFRN)

1 Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade
Data: 29 a 31 de agosto de 2012
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Organização: Rainer Randolph, Alberto de Oliveira e Hipólita Siqueira (IPPUR/UFRJ)
XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo
Data: 15 a 18 de outubro de 2012
Local: Porto Alegre (RS)
Organização: PROPUR/UFRGS e PROPAR/UFRGS
VI Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão
Data: novembro de 2012
Local: Brasília (DF)
Organização: Benny Schvasberg (t>PG-FAU/UnB), Lucia Cony Faria Cidade (PPG-GEA/UnB)
e Marília Steinberger (PPG-GEA/UnB)
Proposta inicial: O planejamento urbano e regional, o urbanismo e a gestão territorial caminhos cruzados no ensino, pesquisa e extensão
XV Encontro Nacional da Anpur
Data: maio de 2013
Local: Recife (PE)
Secretaria da ANPUR
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Organização: Ana Cristina Fernandes (Geografia/UFPE) e Maria Angela de Almeida Souza,
Norma Lacerda, Silvio Zanchetti, Suely Leal e Virgínia Pitta Pontual (MDU/UFPE)

2.6. Publicações
Coletânea do XIV ENAnpur (em curso)
Organização: Comissão Organizadora do XIV ENAnpur, sob a coordenação de Lilian Fessler
Vaz (PROURB/UFRJ) e Tamara Tania Cohen Egler (IPPUR/UFRJ)
Financiamento: IPEA e ANPUR
Coletânea de Trabalhos de Ana Clara Torres Ribeiro (em curso)
Organização: Catia Antonia da Silva (FFP/UERJ), Lilian Fessler Vaz (PROURB/UFRJ), Luís·
Cesar Peruci do Amaral (LASTRO/UFRJ), Paola Berenstein Jacques (PPG-AU/UFBA) e
Tamara Tania Cohen Egler (IPPUR/UFRJ)
A prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro constará como autora do livro, que receberá os selos das
instituições participantes.

.-�
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Publicação da Tese e Dissertação Premiadas no XIV ENAnpur (a ser feita)
Será financiada com os recursos do IPEA.
DURP 5 (em curso)
Tradução do artigo premiado e dos artigos selecionados pelo comitê editorial, publicação do
artigo premiado na DURP 5
Organização: Heloisa Soares de Moura Costa (Geografia/UFMG)
RBEUR- números .12 (1) e (2), em 2011
Organização: Sarah Feldman (PPGAU/IAU/USP) e Renato Cymbalista (FAU/USP)
RBEUR - números 13 (1) e (2), em 2012
Organização: Sarah Feldman (PPGAU/IAU/USP) e Renato Cymbalista (FAU/USP)
A diretoria pretende inserir a RBEUR na base Scielo, ainda em 2012. �tualmente, a RBEUR
conta com 20 mil reais para a sua publicação.
Portal ANPUR de publicações
RBEUR no formato OJS, Anais do ENAnpur e Anais do Seminário de Historia da Cidade e do
Urbanismo
Financiamentos obtidos para a RBEUR
IPEA - edital para revistas das associações científicas - negociado durante o 1 ° semestre de
2011
CAPES :-- recursos aprovados pela diretoria de avaliação, através de indicação da
coordenação da área de Planejamento Urbano e Regional
CNPq - edital para periódicos científicos
Secretaria da ANPUR
Programa de Pós-Graduação em Geografia - Universidade Federal Fluminense
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2.7. Atividades programadas para 2012
Reuniões institucionais programadas, ou a programar, com:
BNDES - promoção de atividades e eventos
IPEA - realização de atividades conjuntas, bolsas e pesquisas
SBPC - RIO + 20
CNPq - CT Cidades; solicitar suplência na representação de área de Planejamento Urbano e
Regional; Programa Ciência sem Fronteiras; apoio ao Programa Atílio - França-Brasil.
Participação na reunião do GPEAN
Data: 04 a 06 de junho de 2012
Local: Lausanne, Suíça
Representação: Ester Limonad (POSGEO/UFF) e Roberto Luís de Melo Monte-Mór
(CEDEPLAR/UFMG)
Participação na RIO+20 - SBPC
Data: junho de 2012
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Convite para organização de mesa redonda na Reunião Anual da ANPOCS
Data: 21 a 25 de outubro de 2012
Local: Águas de Lindoia (SP)
Organização do VI Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão
Data: novembro de 2012
Local: Brasília (DF)
Organização: Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB), Lucia Cony Faria Cidade (PPG-GEA/UnB)
e Marília Steinberger. (PPG-GEA/UnB)
Proposta inicial: O planejamento urbano e regional, o urbanismo e a gestão territorial caminhos cruzados no ensino, pesquisa e extensão
Após sua apresentação O relatório apresentado foi aprovado, por unanimidade, pela
assembleia.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
O Conselho Fiscal -· formado pelos professores Cibele Saliba Rízek (USP-SC), Paulo Pereira
de Gusmão (UFRJ), membros efetivos e pelo prof. Ângelo Serpa (UFBA), membro suplente,
em substituição ao prof. Élson Manoel Pereira, ausente do pais - no uso de suas atribuiç�es
estatutàrias, reuniu-se no dia 02 de abril de 2012, no Rio de Janeiro, para examinar as contas
da Diretoria referentes ao exercício social de 2011 da Gestão 2011-2013 e do primeiro

/:::::,;·,.
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trimestre de 2012. Foi elaborado um parecer, que foi lido pela Conselheira Cibele Saliha
Rizek, informando que os recursos da ANPUR foram administrados corretamente e. em
consonância com os propósitos da Associação, estando a contabilidade em dia e de acordo
com os procedime11tos legais. O parecer foi submetido à Assembléia, sendo aprovado e
homologado por unanimidade.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE LINHAS DE AÇÃO DA
DIRETORIA ELEITA EM MAIO DE 2011
O prof. Benny Schvasberg (UnB) iniciou sua exposição falando que a prof.ª Ana Clêira Torres
Ribeiro, com seu jeito particular, conversou pessoalmente com os membros que fazem parte
da atual diretoria; e relembrou a assembleia geral 27 de maio de 2011, na qual a prof.ª Ana
Clara expôs o projeto de gestão para o biênio seguinte. A partir de então, a diretoria sintetizou.
essas perspectivas organizadas pela proP Ana Clara Torres Ribeiro, em 7 pontos:
1. Dar continuidade e aprofundar a concepção e o caráter da Associação como eritidQde
acadêmica agregadora e articuladora de um conjunto de programas e instituições de
pós-graduação e pesquisa de natureza multi e pluridisciplinar respeitando as
especificidades das diversas disciplinas que o compõe, no processo de permanente
conformação e organização de um campo de produção de conhecimento do .
Planejamento Urbano e Regional, inserido na grande área das Ciências Sociais
Aplicadas (denominação oficial dada pelo sistema nacional de ciência e tecnologia);
2. Dar continuidade e aprofundar a perspectiva de uma entidade acadêmica nacional que
se insere de modo autônomo, critico e independente, do ponto de vista politico e
ideológico, junto às entidades e movimentos sociais nas lutas e causas democráticas,
populares e emancipatórias, assim como na construção de políticas publicas e de
estado socialmente justas e inclusivas com métodos democráticos e processos
· participativos. Nesse sentido, dar sequencia à linha da trajetória histórica da ANPU_R
em que se solidarizou e participa do Fórum Nacional da Reforma Urbana, juntamente
com entidades técnicas, profissionais, movimentos sociais e culturais, contribuindo com
a construção e implementação de uma Política de Reforma Urbana no Brasil;
3. Dar continuidade e aprofundar a relação e compromissos constrJ.Jídos com entidades
congêneres inºternacionais no campo do planejamento urbano e regional.
4. Buscar imprimir uma maior organicidade na Associação, ou seja maior organicidade
entre os programas filiados .e associados em torno da Associação, perseguindo mais
articulação entre o conjunto dos programas � pesquisadores, o que implica em mais e
melhor informação circulando para maior interação, e consequentemente maior
articulação e consolidação da Área de Planejamento Urbano e Regional, como área
acadêmica de conhecimento;
5. Ampliar a presença da Área de Planejamento Urbano. ,e Regional junto aos órgãos
oficiais federais (CAPES. FINEP, CNPQ, IPEA), estaduais e municipais, de pesquisa,
Em particular,• a luta por ampliar e incrementar os investimentos em pesquisa da sub
área de PUR na grande área de Ciências Sociais Aplicadas, e desta em relação às
demais no sistema nacional de C&T especialmente CNPq/CAPES;
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6. Maior presença da Área de Planejamento Urbano e Regional no debate e formulação,.
bem como no acompanhamento e avaliação critica da implementação das Politicas
Nacionais de Desenvolvimento Urbano e Regional, bem como nas políticas publicas
afins e setoriais (transportes, saneamento, habitação, ciência e tecnologia, educação,
etc.). Exemplo desta presença é a participação nos conselhos das cidades, do FNHIS,
e buscar estender essa presença da ANPUR nos fóruns de politicas publicas nacionais.
como um inte.rlocutor qualificado para o debate do conjunto das Políticas Publicas de
incidência no território.
7. Manter e aprofundar a relação da ANPUR com Associações Acadêmicas afins COrT)O a
ANPOCs, ANPARQ, AGB, etc, reforçando mutuamente os Encontros Nacionais dessas
Associações e Entidades, e ampliar esse conjunto de interlocutores disciplinares.
Sobre o ponto 4, o prof. Benny Schvasberg (UnB) reforçou a necessidade de dar corpo à.
diretoria da ANPUR, com: funções especificas atribuídas a cada membro e representações
regionais, internacionais e nacionais. A respeito do ponto 5, o prof. Benny relembra a
exposição da prof.8 Ana Maria Fernandes (UFBA) - no V Seminário de Avaliação do Ensino e
da Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais, em Florianópolis -:, na qual ela fez um balanço
que mostra uma perda significativa de financiamento para a área de Planejamento Urbano e
Regional, inclusive do ponto de vista da demanda de projetos.
A prof.ª Ester Limonad (UFF) reforça que essas linhas de ação visam consolidar e expandir
ações que já vinham sendo implementadas pelas diversas diretorias da Ai'JPUR. · A·
Associação vem construindo uma série de frentes de trabalho, e a proposta é ampliá-las. A
participação da ANPUR se ampliou fortemente dentro e fora do Brasil, e a prof.ª Ana Clara
Torres Ribeiro reforçava um viés latino-americano, e é nessa perspectiva que a ANPUR está
se colocando. Outra questão importante é uma política editorial da ANPUR, envolvendo a
publicação de livros e da RBEUR, que ainda está em estudo, sob responsabilidade da prof.ª·
Paola Berenstein Jacques (UFBA). Isso se faz necessário pelo grande estoque de revistas,
que não está circulando, exigindo que a ANPUR invista no aluguei de um depósito para
armazená-las.

:•.·,,

·. _·,..

A prof.ª Leila Christina Dias (UFSC), fazendo uso da palavra, ressaJta que o silêncio da
assembleia representa uma aceitação absoluta das propostas apresentadas pela diretoria,
que mantem as diretrizes e ideias da prof.ª Ana Clara Torres Ribeiro.
A prof.8 Paola Beren'stein Jacques (UFBA) informoy que entrou em cantata com a Associação
Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), que 'reúne as editoras universitárias de todo o
país, para que possam comercializar a RBEUR, e segue em negociação com os
responsáveis.
O prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG) perguntou qual a tiragem da revista. A proP Sarah
Feldman (IAU/USP), editora-responsável da RBEUR, informou que a maioria dos exemplares .
armazenados diz respeito a números antigos. Esse estoque se remete ao período de edição
no qual eram impressos mil exemplares. Atualmente, são impressos 400 exemplares por ·.
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número, visto que, segundo seu regimento interno, a revista precisa ser distribuída para
autores, conselho editorial, programas de pós-graduação e centros de pesquisa membros da
ANPUR, ex-presidentes e ex-seeretários, o que diz respeito
cerca de 200 exemplares,
restando 200 exemplares para comercialização. Desse modo, o grande estoque ailtig9. A
prof.8 Sarah reforça que esse é um momento de transição na RBEUR, no qual a revista está
sendo indexada. É preciso pensar se ela deve continuar a ser impressa, ou não. O prof. .
Rodrigo Ferreira Simões (UFMG) finaliza apontando que a questão da tiragem é delicada.
Talvez seja o caso de doar essas revistas antigas, nesse possível acordo com a ABEU, e
vender somente as revistas novas.
A prof.8 Heloisa Soares de Moura Costa (UFMG) ressalta que essa é uma decisão, para um
futuro próximo: a permanência, ou não, da edição da RBEUR em papel. É interessante que as
bibliotecas continuem a receber em papel, mesmo que só as bibliotecas. Por fim, reforça que
esse acervo não é só de revistas, mas de inúmeros volumes de Anais dos Encontros da
ANPUR, entre outras coisas, que também podem ser objetos de doação. A prof.ª Leila
Christina Dias (UFSC) ressalta que a RBEUR não encalha. É visível que ocorreram
problemas de distribuição, em alguns momentos da ANPUR, visto que não são todos "os·
números estocados em grande quantidade. O debate sobre ler em papel ou online é
importante, visto que a diferença entre essas leituras se refere a questões de saúde ocular.

.
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A prof.8 Sarah Feldman (IAU/USP) sugeriu doar os números antigos da RBEUR para os
sebos, visto que eles fazem circular o acervo, inclusive na internet, entre estudantes de ·
graduação e pós-graduação e pesquisadores. A prof.ª Norma Lacerda (UFPE) acredita que o
assunto da revista não deve ser discutido nesta assembleia. Sugere que a diretoria, junto com
a comissão editorial, possa discutir em torno dessa questão e levar uma proposta �1 próxima
assembleia, provavelmente, em maio de 2013. O prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG)
complementa solicitando que isso seja enviado, com antecedência, aos programas de pós-·
graduação, para qu� possa ser discutido internamente às instituições membros da ANPUR.
No encerramento deste ponto de pauta, a proP Ester Limonad (UFF) apontou que o estatuto
da Associação deve ser rediscutido, tendo em vista a necessidade de inserção de um artigo
que garanta um interstício de cerca de três meses, durante a mudança de diretorias, para que
a conta corrente da ANPUR possa ser movimentada pela antiga e pela nova diretorias,
evitando que a conta fique paralisada, como vem ocorrendo nos últimos anos. Por ser uma
mudança de estatuto, esse assunto carece de uma assembléia geral extraordinária.

5, ELEIÇÃO E POSSE DO PRESIDENTE E ASSUNTOS CORRELATOS

...... .,

A proP Ester Limonad (UFF) esclareceu o plenário que: 1) em virtude do falecimento da prof.ª
Ana Clara Torres Ribeiro, em 09 de dezembro de 2011, passou a 'acumular a presidência da
ANPUR, com o cargo de secretário-executivo, cabendo a esta Assembléia eleger um novo
Presidente, considerando o que estabelece o item XIII do artigo 16 do estatuto da Associação,
aprovado pela Assembléia Geral ·Extraordinária de 29 de maio de 2009, (compete ao
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secretário-executivo) que reza: "Acumular a presidência da ANPUR, no caso de impedimento.
definitivo do Presidente, até a próxima Assembleia Geral na qual será eleito o novo
Presidente, para completar o mandato"; 2) cabe, portanto, a presente Assembléia Geral
Ordinária eleger o novo Presidente, para completar o mandato até 31 de maio de 2013; e 3)
conforme a alínea n) do artigo 12 do estatuto compete a esta Assembléia Geral Ordinária: "n)
decidir em última instancia, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Associaição, bem
como sobre os casos omissos no estatuto".
Nesse sentido, a profl Ester Limonad abriu a palavra para a manifestação de candidaturas e
subseqüentemente, apresentou sua candidatura à presidência da Associação, esclarecendó a·
Assembléia que: 1) em caso de aprovação de sua candidatura e de sua eleição enquanto
presidente da ANPL)R, 2) abre-se a vacância do cargo de secretário-executivo, que seria
assumido pelo atual secretário-adjunto, prof. Benny Schvasberg, em conformidade com o
parágrafo único do artigo 16 do estatuto, que estabelece que: "Compete ao Secretário Adjunto
colaborar e substituir o Secretário Executivo, em suas faltas e impedimentos, assumindo o·
cargo em caso de vacância"; 3) ppr conseguinte, abre-se a vacância do cargo de secretário
adjunto. Como o estatuto é omisso em relação a vacância do cargo de secretário-adjunto,
cabe a Assembléia tomar uma decisão em última instancia sobre esta questão.
A prof.ª Norma
. Lacerda (UFPE) questionou se é operacional o secretario-executivo estar em
Brasília, visto que a presidência estará sediada no Rio de Janeiro, e a prof. Ester Limonad
(UFF) informou que é viável, na medida em que a maioria das operações, sobretudo·
bancárias, que exigem a participação do secretário-executivo, podem ser feitas via internet.
Apresentada a situação, as professoras Maria Lucia Refinetti Martins (FAU/USP) e Heloisa
Soares de Mora Costa (UFMG) questionaram sobre a "governabilidade" dessa nova diretoria,
visto que ela assume as propostas e diretrizes eiencadas em 2011, pela proP Ana Clara
Torres Ribeiro. O prof. Benny Schvasberg (UnB) afirma que a intenção dessa nova
presidência e secretaria-executiva é assumir amplamente as propostas apresentadas na
eleição de 2011. Desse modo, propõe decidir, primeiramente, a eleição da presidência e, em
seguida, o cargo de !:Jecretário-adjunto.

....

O prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG) propõe a votação em duas etapas: o caso da
presidência e o caso da vacância do secretário-adjunto, o que é aprovado por unanimidade
pela assembleia.
Desse modo, o prof. Benny Schvasberg (UnB) 2oloca em votação a indicação da atual
secretária-executiva, Ester Limonad (UFF), para o cargo de presidente da ANPUR, até a
conclusão do mandato, em 31 de maio de 2013. A nova presidência é aprovada por
unanimidade, sem votos contrários e sem abstenções.
A seguir, a presidente eleita, proP Ester Limonad (UFF), propõe a aclamação do Prof. Benny
Schvasberg (UnB) como secretário-executivo, o que tan;igém é aprovado por unanimidade
pela assembleia.
Secretaria da ÀNPUR
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Passa-se a seguir a discussão da vacância no cargo de secretário-adjunto. A Assembléia
decide por unanimidade, com base na alínea n do artigo 12 do estatuto, pela eleição de um_
novo secretário-adjunto para suprir a vacância aberta com a passagem do prof. Benny
Schvasberg do cargo de secretário-adjunto para o cargo de secretário-executivo. Isto posto, é
proposta a candidatura do prof. Orlando Alves dos Santos Junior (UFRJ) para o cargo de
secretario-adjunto da ANPUR, o qual foi aprovado por unanimidade, sem votos contra e sem
abstenções.

.

. - _ :

Concluída a eleição da nova Presidente Ester Limonad e do Secretário-Adjunto Orlando Alves.
dos Santos Juniór, com o Prof. Benny Schvasberg assumindo o cargo de Secretário
Executivo, para concluir o mandato de gestão da chapa eleita em 27 de maio de 2011,
procedeu-se a posse da presidente, do secretário-executivo e do secretário-adjunto
caracterizados a seguir:
Presidente: Ester limonad 9 brasileira, casada, professora universitária, RG 020291J,l871-2
DETRAN/RJ, CPF 845.392.838-04, residente à Rua General Glicério, 355, apto 701, CEP
22245-120, Rio de Janeiro/RJ.
Secretário-Executivo: Benny Schvasberg, brasileiro, separado judicialmente, professor·
universitário, RG 3842117 IFP/RJ, CPF 606.943.947-34, residente a SQN 408, Bloco 1, apto
101, CEP 2270856-090, Brasília-DF.
Secretário-Adjunto: Orlando Alves dos Santos Juniór, brasileiro, divorciado, professor
universitário, RG 05p41925-2, CPF 771.150.077-72, residente a R. General Roca, 540, apto105, Bloco A, CEP 20521-070, Rio_ de Janeiro/RJ

. ..
..

'

Permanecendo inalterada a composição do restante da chapa eleita em 27 de maio de 2011
no cargo de Diretores, de Conselho Fiscal Titular e de Conselho Fiscal Suplente,
caracterizados na Ata da Assembléia Geral Ordinária de 27 de maio de 2011, e relacionados
a seguir:
Diretores: Lilian Fessler Vaz, brasileira, divorciada, arquiteta, RG 1'4458 CREA/RJ, CPF
733.412.827-34, residente à Rua Eurico Cruz, 47, apto 701, CEP 22461-200, Rio de
Janeiro/RJ; Maria Ângela de Almeida Souza, brasileira, solteira, arquiteta, RG 561195
SDS/PE, CPF 042.800.244-72, residente à Rua Luiz Barbalho, 120, apto 1002, Boa Vista,
CEP 50070-120, Recife/PE; Maria Mónica Arroyo, argentina, casada, geógrafa, RNE
V113908-5 CIMCRE/CGPMAF, CPF 173.337.658-57, residente à Rua Cristiano Viana,
687, apto 33, Pinheiros, CEP 05411-001, São Paulo/SP; Paola Berenstein Jacques,
brasileira, solteira, professora universitária, RG 07357964-1 IFP/RJ, CPF 003.887.757-00,,
residente à Rua Almirante Barroso, 312/602K, Rio Vermelho, CEP 41950-350, Salvador/BA.
Conselho Fiscal Titular: Cibele Saliba Rizek, brasileira, divorciada, professora universitária,
RG 4.691.448 SSP/SP, CPF 896.540.568-87, residente à Rua Epeira, 37, Vila Beatriz, CEP
05447-020, São Pauio/SP; Elson Manoel Pereira, brasileiro, casado, professor unniversitário,
RG 1256754 SSP/$C, CPF 534.039.089-68, residente à Rua Waldemar Figueiró, 57, CEP.
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88030-150, Florianópolis/SC; Paulo Pereira de Gusmão, brasileiro, casado, professor
universitário, RG 17.821 CRA/RJ, CPF 102.267.961-91, residente à Rua Dr. Henrique
Portugal, 17, São Francisco, CEP 24360-080, Niterói/RJ.

Conselho Fiscal Suplente: Ângelo Szaniecki Perret Serpa, brasileiro, solteiro, professor
universitário, RG 1.945.929 SSP/BA, CPF 776.242.707-49, residente à Av. Princesa
Leopoldina, 359, apto 602, Ed. Vale da Princesa, Graça, CEP 40150-080, Salvador/BA; Saint
Clair Cordeiro da Trindade Juniór, brasileiro, solteiro, servidor público federal, RG 6154386
SSP/PA, CPF 243.521.012-49, residente à Travessa Timbó, 2350/1003, Marco, CEP 66.093- ·
340, Belém/PA.
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Por não haver manifestação de renúncia dos membros da chapa eleita em 27 de maio de
2011, permaneceram inalterados o corpo de Diretores, o Conselho Fiscal Titular e o Conse1ho
Fiscal Suplente eleitos em 27 de maio de 2011, conforme previsto no estatuto da Associação.
Por não· haver manifestação da assembléia para preenchimento do cargo de terceiro
conselheiro fiscal suplente, conforme previsto no estatuto da Associação, o cargo perman�ce
vacante.

6. PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
Com vistas a manter a operacionalidade da Associação e a transição legal de diretoria por
ocasião da eleição de uma nova chapa para a gestão de 2013-2015 em maio de 2013, foi
aprovado por unanimidade pela Assembléia a concessão de amplos poderes para · a .
presidente e o secretário-executivo da gestão 2012-2013, respectivamente profl Ester
Limonad e prof. Benny Schvasberg, movimentarem as contas bancárias da ANPUR junto ao
Banco do Brasil, por um prazo de até seis meses após o fim do exercício social de 2012,
prorrogável por mais dois meses, caso se faça necessário para encaminhar assuntos legais e
financeiros de interesse da Associação.
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7. ASSUNTOS GERAIS
Eleita a nova presidência, a prof.ª Ester Limonad (UFF) entrou no último ponto de pauta, que·
trata de assuntos gerais da Associação. São eles:
Os profs. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG) e Maria Lucia Refinetti Martins (FAU/USP)
apresentaram o XII Seminário Internacional RII / V Taller de Editores RIER / X Encuentro de
Postgrados RIPPET, que ocorrerão em Belo Horizonte (MG), entre 01 e 05 de outubro de
2012. Promovidos pela "Red lberoamericana de Investigadores sobre Globalización y
Territorio'', da qual fazem parte muitos membros de programasJiliados à ANPUR, o evento
está sob a coordenação do CEDEPLAR/UFMG. Os professores solicitaram a inserção de um
link na página da ANPUR e o envio da divulgação do ever\fo para a lista de e-mails da
Associação.
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Sobre a RBEUR, a prof.ª Sarah Feldman (IAU/USP) falou da incorporação de seis nomes
estrangeiros ao seu conselho editorial, em 201 O (Ananya Roy - University of California,
Berkeley, EUA; Carlos de Mattos - Pontificia Universidad Católica de Chile; Clara lrazabal Columbia University, Nova York, EUA; Emilio Pradilla Cobos - Universidad Autonoma.
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México; Paul Claval - Université Paris-IV, Sorbonne,
França; e Victor Ramiro Fernández - Universidad Nacional dei Litoral, Argentina), a fim de
possibilitar o financiamento e a indexação da revista. Pelo regimento, agora é o momento de
renovar o conselho editorial da RBEUR. A última renovação foi em 2006 e, segundo o
estatuto, o mandato é de 2 anos, podendo ser renovados por mais dois. Em 201 O, além dos
seis conselheiros de universidades estrangeiras, foram convidados outros dois professores:
Geraldo Magela Costa (UFMG) e Martim Smolka (Lincoln lnstitute of Land and Policy). No.
momento, é preciso indicar doze novos conselheiros, para completar os vinte membros cio
Conselho Editorial. Além disso, a Comissão Editorial também passa por uma renovação, mas
isso se dá no âmbito da diretoria. A prof.3 Sarah sugere a consulta aos membros da ANPUR,
a fim de solicitar a indicação de professores para compor o Conselho. Sobre a versão
eletrônica da RBEUR, a prof.ª Sarah recomenda que se apresente uma proposta de
encaminhamento na próxima assembleia geral, o que implica numa mudança no regimento da
Revista. Por fim, apresenta uma questão imediata: existem dois números da revista prontos
(vol. 13 - n. 1 e 2), sem saber quantos volumes imprimir. Solicita que uma quantidade mínima
seja impressa, ao menos para atender a distribuição que se .apresenta no regimento da·
RBEUR.
A presidente reforça que foi dado um prazo de dois anos, pela CAPES, que acaba em 2012,
para as revistas serem indexadas e avaliadas pelo qualis. A digitalização da revista nessa
base é uma exigência para sua· avaliação. A prof.ª Sarah Feldman (IAU/USP) ressalta· que, ·
para concorrer aos financiamentos do IPEA e do CNPq, a revista precisa estar totalmente
digitalizada; e sugere que o dinhefro do CNPq e do IPEA seja utilizado nessas duas edições,
na tradução para o inglês e na adequação do layout da revista para a versão eletrônica, pois
essas são promessas encaminhadas aos financiadores, que precisam ser cumpridas.
A prof.3 Heloisa Soares de Mora Costa (UFMG) reforça a possibiliGiade de tradução da
RBEUR, de modo que a produção da ANPUR tenha visibilidade no cenário internacional. Tem
que ser uma boa tradução, pois um dos critérios do Scielo é a qualidade da tradução.
Sobre a edição do número 5 do Dialogues in Urba_n and Regional Planning, a prof.ª Heloisa
Soares de Mora Costa (UFMG) informou que é uma política do GPEAN publicar urn volume
com os melhores papers de cada associação. A cada volume, cada associação indica de 1 a
3 trabalhos, e um comitê editorial do GPEAN faz uma seleção, de cerca de 15 trabalhos por
edição. Existe um acordo de, pelo menos, um trabalho de cada associação ser contemplado.
Para o número 5, foi indicado o artigo ganhador do Prêmio Milton Santos e dois trabalhos .
apresentados no XIV ENAnpur. A comissão do DURP já selecionou um dos três trabalhos da
ANPUR, e o número deve sair até o final do ano. A prof.ª Heloisa aponta que, a partir das três
edições que têm participado, percebe como é difícil os trabalhos brasileiros serem
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incorporados aos DURP's. Desse modo, sugere uma discussão sobre esses estranhamentos
entre a comissão e os trabalhos brasileiros, o que pode ocorrer durante o VI Seminário de
Ensino e Pesquisa.
A proP Ester Limonad (UFF) fala que a questão da tradução é crucial dentro da ANPUR-.
Pode existir uma mesa de trabalho sobre esse assunto durante o Seminário de Ensino e
Pesquisa, de 2012.
A prof.ª Virgínia Pitta Pontual (UFPE) informa que a comissão organizadora do XV Encontro
Nacional da ANPUR é comporta pelos seguintes professores: Ana Cristina Fernandes
(Geografia/UFPE) e Maria Angela de Almeida Souza, Norma Lacerda, Sílvio Zanchetti, Suely .
Leal e Virgínia Pitta Pontual (MDU/UFPE), sob coordenação da última. O evento está previsto
para o período de 20 a 24 de maio de 2013, no Mar Hotel, em Recife (PE). A comissão
pretende lançar, em 14 de maio de 2012, a primeira chamada de trabalhos e, se possível o
site do evento. Por fim, solicita a lista de e-mails da ANPUR para envio das circulares.
Sobre o fim do mandato de representação da prof'. Ana Fernandes (UFBA), junto à área de
Planejamento Urbano e Regional, no CNPq, no segundo semestre de 2012 , a prof.ª Ester
Limonad (UFF) reforça o importante trabalho desenvolvido pela professora Ana Fernandes,
nos últimos três anos, que não pode se perder, e aponta como questões fundamentais a
serem tratadas junto ao CNPq: indicação de um suplente para a área de Planejamento
Urbano e Regional; e ampliação da participação dos projetos da área de planejamento e
desenvolvimento regional, e não só urbano, no comitê. Por fim, reforça a necessidade de
indicação de um pesquisador do CNPq, nível 1, da área de Planéjamento Urbano e Regional,
por todos os pesquisadores e programas vinculados à ANPUR, das áreas de Arquitetura e
Urbanismo, Geografia Humana e Física, Planejamento Urbano e Regional, Demografia é
Turismo.
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Sobre o CT Cidades, salienta que as discussões foram iniciadas em Belém, em 2008, e
retomadas em Florianópolis, em 201 O. A discussão do CT Cidades é fundamental para a
área, e a prof.ª Heloisa Soares de Moura Costa (UFMG) informou que esse tema foi tratado:
inicialmente, por ela e pelos professores Adauto Lucio Cardoso (UFRJ), Marco Aurélio
Filgueiras Gomes (UFBA), Virgínia Pitta Pontual (UFPE) e Edna Castro (UFPA). O prof.
Adauto fez um esboço do projeto, que precisa ser retomado.
A prof. Leila Christina Dias (UFSC) sugeriu que qs representantes dos programas novos na
ANPUR expressassem a experiência dessas instituições no âmbito da ANPUR, desde seu_
ingresso, o que foi aclamado pela assembleia. Desse modo, manifestaram presença os
seguintes membros: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), Programa de Pós
Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (POSGEA/UFRGS),
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade
Salvador (PPDRU/L:JNIFACS), Mestrado em Desenvolvimento-�•- Planejamento Territorial da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (MDPT/PUC-Goiás), Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento .Regional da Universidade Regional de Blumenau (PPGDR/FURB),
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Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vaie
do Paraíba (PUR/UNIVAP), Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal do Paraná (PPGeografia/UFPR) e Programa de Mestrado em Desenvolvimento
Regional da Universidade de Canoinhas (UnC).
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A prof.ª Paola Berenstein Jacques (UFBA) relembrou o anseio, da prof.ª Ana Clara Torres
Ribeiro, em elaborar um regimento.para a ANPUR, no sentido de atribuir funções específicas
aos membros da diretoria. Além disso, a ideia da prof.ª Ana Clara é que as assembleias
fossem anuais. Desse modo, propõe a criação de uma comissão para pensar esse regimento
com pessoas com um histórico de atuação na ANPUR. O prof. Orlando Alves dos Santos
Junior (UFRJ) encab'eça a comissão, como membro da diretoria, que conta também com a·
participação das professoras Heloisa Soares de Moura Costa (UFMG), Leila Christina Dias
(UFSC) e Norma Lacerda (UFPE). O prof. Benny Schvasberg (UnB) sugeriu que uma primeira
proposta desse regimento seja apresentada, em novembro, no Seminário de Ensino;
Pesquisa e Extensão de Brasília.
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a
presente ata.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2012.
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