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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ANPUR 
14 de novembro de 2014 

São Paulo/SP 

CNPJ: 52.837.697/0001-53 

Aos 14 dias do mês de novembro de 2014, às 14 horas, 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, Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos (NAEA), Belém/PA, CEP 66075-900 -, no Salão dos Espelhos 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU/USP), São Paulo (SP). A presidente da ANPUR, prof.ª Virgínia Pitta 
Pontual (MDU/UFPE), abriu a AGO, que foi secretariada pelo prof. Fabiano 
Rocha Diniz (MDU/UFPE), secretário-adjunto da Associação. Foi apresentada 
a seguinte pauta aos presentes: 

1. Relato das atividades realizadas pela diretoria no período agosto/2013 a
novembro/2014;

2. XVI Encontro Nacional da ANPUR - XVI ENANPUR;
3. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre os dois últimos meses da gestão

da ex-presidente Ester Limonad;
4. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do

primeiro ano da gestão da presidente Virgínia Pontual;
5. Parecer do advogado sobre separação temporal entre eleição e posse da

diretoria e relato do contador sobre separação entre exercício fiscal e social de
prestação de contas financeiras da associação;

6. Filiação de novos membros;
7. Aproximação institucional entre ANPUR e a Red de Investigadores

lberoamericanos sobre Globalización y Territorio (RII)
8. Participação da ANPUR no Encontro do GPEAN em Istambul;
9. Grupo de trabalho sobre a relação ANPUR e Ministério das Cidades e Conselhos

(ConCidades e FNHIS): apresentação das conclusões e aprovação das
propostas relativas ao Ministério das Cidades e Conselhos;

1 O. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) 

1. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIRETORIA
NO PERÍODO AGOSTO/2013 A NOVEMBRO/2014

A Assembleia começou com a apresentação pela presidente de dados sobre a 
configuração atual da ANPUR, como distribuição regional e por área de conhecimento 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ANPUR 
14 de novembro de 2014 

São Paulo/SP 

CNPJ: 52.837.697/0001-53 

Aos 14 dias do mês de novembro de 2014, às 14 horas, 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, Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos (NAEA), Belém/PA, CEP 66075-900 -, no Salão dos Espelhos 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU/USP}, São Paulo (SP). A presidente da ANPUR, prof.ª Virgínia Pitta 
Pontual (MDU/UFPE), abriu a AGO, que foi secretariada pelo prof. Fabiano 
Rocha Diniz (MDU/UFPE), secretário-adjunto da Associação. Foi apresentada 
a seguinte pauta aos presentes: 

1. Relato das atividades realizadas pela diretoria no período agosto/2013 a
novembro/2014;

2. XVI Encontro Nacional da ANPUR - XVI ENANPUR;
3. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre os dois últimos meses da gestão

da ex-presidente Ester Limonad;
4. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do

primeiro ano da gestão da presidente Virgínia Pontual;
5. Parecer do advogado sobre separação temporal entre eleição e posse da

diretoria e relato do contador sobre separação entre exercício fiscal e social de
prestação de contas financeiras da associação;

6. Filiação de novos membros;
7. Aproximação institucional entre ANPUR e a Red de Investigadores

lberoamericanos sobre Globalización y Territorio (RII)
8. Participação da ANPUR no Encontro do GPEAN em Istambul;
9. Grupo de trabalho sobre a relação ANPUR e Ministério das Cidades e Conselhos

(ConCidades e FNHIS): apresentação das conclusões e aprovação das
propostas relativas ao Ministério das Cidades e Conselhos;

10. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR)

1. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIRETORIA
NO PERÍODO AGOSTO/2013 A NOVEMBRO/2014

A Assembleia começou com a apresentação pela presidente de dados sobre a 
configuração atual da ANPUR, como distribuição regional e por área de conhecimento 
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dos membros associados e filiados. A seguir, a presidente expôs a situação dos 
membros da Associação no que diz respeito ao pagamento das anuidades: 2 
programas inadimplentes desde 2011; 4 desde 2012; 20 desde 2013; e 59 ainda não 
pagaram o exercício de 2014. A presidente falou da dificuldade de emitir algumas 
certidões necessárias para o pagamento, o que deverá ser sanado com brevidade 
pela secretária da Associação. Por fim, a presidente falou que apenas as anuidades 
não são suficientes para cobrir as despesas da ANPUR, que tem contado com o saldo 
dos Encontros Nacionais. 
A seguir, foi apresentado o relato das atividades da Associação entre os meses de 
agosto de 2013 e novembro de 2014. 

1.1. Reuniões da Diretoria 
1 ª) 29 e 30/08/2013 - Recife/PE; 
2ª) 03 e 04/04/2014 - Recife/PE; 
3ª) 12/11/2014 - São Paulo/SP. 

1.2. Reunião da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 
(RBEUR) 

Participantes: Virgínia Pontual (Presidente, MDU/UFPE), Lúcia Leitão (Secretária 
Executiva, MDU/UFPE), Fabiano Diniz (Secretário Adjunto, MDU/UFPE), Carlos 
Brandão (IPPUR/UFRJ), Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF), Márcio Valença 
(PPEUR/UFRN), Sarah Feldman (IAU/USP), Henri Acselrad (IPPUR/UFRJ), Marco 
Aurélio Gomes (PPG-AU/UFBA), Geraldo Magela Costa (Geografia/UFMG) e Norma 
Lacerda (MDU/UFPE). 

Objetivo: Avaliação da trajetória da RBEUR, em seus quatorze anos de existência, e 
formulação de propostas: 

i) A RBEUR deve ser uma revista bilíngue: português e espanhol com duas edições
anuais, pautada em dossiês temáticos associados à demanda espontânea de fluxo
contínuo a partir da chamada de artigos;

ii) Criar uma comissão editorial especialmente para selecionar trabalhos de pós
graduandos para publicação no site, devendo ser consultados os programas
associados e afiliados da ANPUR sobre o interesse em participar da mesma;

iii) Perseguir a autossustentabilidade da RBEUR, mediante a cobrança de download

de artigos e/ou da revista.

1.3. Representações institucionais 

5ª Conferência Nacional das Cidades 

Data: 20 a 25 de novembro de 2013 
Local: Brasília-DF 
Delegados: Virgínia Pontual (MDU/UFPE), Benny Schasberg (PPG-FAU/UnB), 
Eduardo Nobre (FAU/USP), Regina Lins (DEHA/UFAL) e Simaia Mercês 
(NAEA/UFPE), além de Orlando Santos Júnior (IPPUR/UFRJ) na Comissão de 
Organização e como delegado nato. 

Secretaria da ANPUR - anpur@anpur.org.br 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - Centro de Artes e Comunicação 

Universidade Federal de Pernambuco 
1\.,1 ,.J ....., /\, .,.,...,,:,1...-..,1.,,.,. .... ,-..;_, _ _,_ 1 1-'.. ----'..&.L-�-



' 

anpur 
associação nocional de pós-graduação e pesquisa em planejamento urbano e regional 

Objetivos da 5ª CNC: 
a) avançar na construção da Política e do Sistema Nacional de Desenvolvimento

Urbano;
b) indicar ao Ministério das Cidades as prioridades de atuação;
c) eleger as entidades nacionais membros do Conselho das Cidades para o triênio

2014-2016.
Após três sessões de trabalho do segmento "entidades profissionais, acadêmicas e de 
pesquisa", a ANPUR foi eleita como membro titular, integrando o Conselho Nacional 
das Cidades no período 2014-2017, tendo assumido a representação a Presidente da 
ANPUR. 

Reunião na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
Data: 17 de abril de 2014 
Local: Sede da SBPC, São Paulo-SP 
Participação do limo. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Clélio 
Campolina Diniz, sobre o estabelecimento de um trabalho conjunto para elaboração 
de uma agenda do MCTI, visando elevar os padrões da CTI brasileira a nível 
internacional. 

Reunião na Sociedade Brasileira'para o Progresso da Ciência (SBPC) 
Data: 29 de maio de 2014 
Local: Sede da SBPC, São Paulo-SP 
Exposição do Prof. Glauco Arbix, presidente da Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), sobre o projeto de "Plataformas do Conhecimento - Como elevar o 
patamar e o impacto da CT&I no Brasil?" 

Reunião do Fórum de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciências Sociais 
Aplicadas 
Data: 25 de julho de 2014 
Local: 66ª Reunião Anual da SBPC, Rio Branco-AC 
Estiveram presentes representações de diversas associações congêneres a ANPUR, 
como ABA, ANPOCS, ANPED, SBHC, ANPUH e FUNDAJ. 
Principais pontos: código de ética, simpósio do Fórum no CNPq/Brasília, presença do 
Fórum na próxima SBPC. 
Foi indicada a possibilidade de, na próxima Reunião Anual da SBPC, as associações 
relativas às ciências humanas e ciências sociais procurarem estabelecer articulações 
e programações transversais; 

Simpósio Ciências Humanas e Sociais nas Políticas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação Contemporâneas 
Data: 20 de agosto de 2014 
Local: Sede do CNPq, Brasília-DF 
Coordenado pela ANPOCS (Gustavo Lins Ribeiro - UnB) e ABA (Carmen Rial -
UFSC). Concebido como uma oportunidade de diálogo entre a presidência, a direção e 
os técnicos do CNPq sobre questões como características, contribuições, 
necessidades e papel no aperfeiçoamento das políticas de CT&I para as 
humanidades. 
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Participação de mais de 30 associações e sociedades científicas na seguinte 
programação: 
Primeira Sessão: 

a) Abertura com o presidente do CNPq;
b) Mesa redonda: A importância das ciências humanas e sociais para o

desenvolvimento;
Internacionalização das ciências humanas e sociais; Políticas de financiamento
das ciências humanas e sociais.

Segunda Sessão: 
a) Grupos de trabalho temáticos - Lugar das CHS nas Políticas de C&TI;

Internacionalização; Políticas de financiamento; Temas Transversais e Editais
Prioritários; Ética na pesquisa.

b) Plenária final: Apresentação e debate do documento conclusivo do Simpósio
para as autoridades do CNPq.

A Anpur foi representada por sua Presidente, Profa. Virgínia Pontual, que participou do 
grupo temático: Lugar das CHS nas Políticas de C&TI. 
Principais conclusões: 

i) Instituição de um Grupo de Trabalho para elaboração de uma política de C&TI
para as CHS, compreendendo diretrizes e estratégias sobre, por exemplo,
internacionalização, financiamento, contribuições ao desenvolvimento, política de
publicação;
ii) criação de uma Diretoria de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciências
Sociais Aplicadas internamente ao CNPq.

Em ofício encaminhado em 02/10/2014 ao Presidente e ao Diretor do CNPq foi 
enviada a composição do GT no qual consta a participação da ANPUR, ao lado de 
outras oito associações congêneres. 

Articulação com a Red lberoamericana de Investigadores Sobre Globalización y 
Território (RI/) 
A partir de gestões realizadas pela profa. Maria Lucia Refinetti (FAU/USP) foi 
estabelecido cantata entre a Presidente da ANPUR e os membros organizadores da 
RII. 
Cantata no XIII Seminário da Rede Ibero-americana de Investigadores (RII), nos dias 1 
a 4 de setembro, em Salvador-BA, tendo sido a ANPUR convidada para a mesa de 
abertura e representada pelo Diretor Pedro Novais (IPPUR/UFRJ). 
Reuniões foram realizadas entre membros de ambas instituições, sendo os principais 
pontos em negociação: 

i. a assinatura de um protocolo de cooperação;
ii. a criação de um GT que estabeleça iniciativas e temas convergentes;
iii. abrigo dos anais da RII no site da ANPUR; e
iv. realização de um Workshop sobre revistas científicas com a Participação de
Rasaria Rogel (UAEM/México).

42ª Reunião do Conselho das Cidades 
Data: 29, 30 e 31 de outubro de 2014 
Local: Ministério das Cidades, Brasília-DF 
Destaque aos seguintes pontos da pauta: 
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i) Mesa redonda: Desafios e perspectivas para o desenvolvimento urbano após o
próximo processo eleitoral;
ii) Indicação das entidades que integrarão o próximo Conselho Gestor do FNHIS,
Reunião dos Comitês Técnicos e Relato do GT-ONU-Habitat Ili. Durante a reunião
do segmento entidades profissionais e universidades ficou acertado que a ANPUR
permanece no Conselho Gestor do FNHIS e que integra o Comitê Temático:

Planejamento e Gestão do Solo Urbano.

Revista Política e Planejamento Regional - PPR 
Participação da ANPUR na composição do Conselho Gestor da Revista Política e 
Planejamento Regional - PPR, conforme pedido encaminhado pelo professor Rainer 
Randolph. 
O Conselho Gestor constitui-se uma instância consultiva e deliberativa, será composto 
de forma paritária por representantes das seguintes instituições: Ministério da 
Integração Nacional, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Associação 
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC) e ANPUR. 
Os representantes indicados foram: Rodrigo Ferreira Simões (CEDEPLAR/UFMG) -
titular e Ivo Marcos Theis (PPGDR/FURB) - suplente. 

1.4. Eventos organizados pela ANPUR 

66ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-SBPC 
Data: 22 a 27 de julho de 2014 
Promoção/Local: Universidade Federal do Acre - UFAC, Rio Branco-AC 
Programação: 

• Conferência proferida pelo professor Clélio Campolina Diniz
(CEDEPLAR/UFMG, Ministro de Ciência Tecnologia e Inovação): "Ciência e
Tecnologia: imperativo para o desenvolvimento brasileiro"

• 23/07 - Mesa Redonda "A governança urbano-metropolitana: os desafios
interinstitucionais e interdisciplinares" - Virgínia Pontual (MDU/UFPE) -
coordenadora, Sandra Lencioni (PPGH/USP), Luiz César de Queiroz Ribeiro
(IPPUR/UFRJ) e Rosa Moura (IPARDES/IPEA);

• 24/07 - Mesa Redonda "Planejamento regional no Brasil: urbanização,
fronteiras e desigualdades" - Edna Castro (NAEA/UFPA, SBPC) -
coordenadora, Roberto Monte-Mor (CEDEPLAR/UFMG), Ana Cristina A.
Fernandes (PPGEO/UFPE), Elder Andrade Paula (MDR/UFAC), Ivo M. Theis
(PPGDR/FURB) e Jadson Porto (PPGMDR/UNIFAP);

• 25/07 - Mesa Redonda "A Amazônia e as demais regiões brasileiras:
urbanização, planejamento e inovação tecnológica" - Ivo M. Theis
(PPGDR/FURB) - coordenador, Marilene Correa (UFAM), Beatriz Margarita
Chaves (Universidad Nacional de Colombia), Jadson Porto
(PPGMDR/UNIFAP) e Maria de Jesus Morais (MDR/UFAC).

I Encontro das Revistas Científicas de Planejamento Urbano e Regional 
Data: 12 de novembro de 2014 
Promoção/Local: FAU/USP, São Paulo-SP 
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VII Seminário de Avaliação do Ensino e Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais -
SEPEPUR 
Data: 13 e 14 de novembro de 2014 
Promoção/Local: FAU/USP, São Paulo-SP 
Programação: 

• Palestra de abertura: "Balanço dos seminários em estudos urbanos e regionais:
permanências, desafios e novos caminhos" - Palestrante: Maria Cristina Leme
(FAU/USP); Debatedora: Eneida Mendonça (PPGAU/UFES).

• Mesa Redonda 1: "As políticas de fomento governamentais e os caminhos do
ensino e pesquisa em estudos urbanos e regionais" - Moderadora: Lúcia Leitão
(MDU/UFPE); Participantes: Leila Christina Dias (PPGG/UFSC), Norma
Lacerda (MDU/UFPE), Paola Berenstein Jacques (PPG-AU/UFBA) e Rainer
Randolph (IPPUR/UFRJ).

• Mesa Redonda 2: "O papel do ensino e pesquisa em estudos urbanos e
regionais frente às manifestações sociais recentes" - Moderador: João
Whitaker (FAU/USP); Participantes: Benny Schvarsberg (PPG-FAU/UnB),
Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ), Ermínia Maricato (FAU/USP) e Simaia das
Mercês (NAEA/UFPA).

• Grupo de Trabalho 1: "A pós-graduação e as políticas de fomento das agências
financiadoras: atualidade e perspectiva" - Debatedora: Heloísa Soares de
Moura Costa (IGC/UFMG); Relatara: Sarah Feldman (IAU/USP).

• Grupo de Trabalho 2: "Desafios do ensino em estudos urbanos e regionais na
contemporaneidade: tendências e implicações" - Debatedora: Maria Lúcia
Refinetti Rodrigues Martins (FAU/USP); Relatora: Rita de Cássia Lucena
Veloso (NPGAU/UFMG).

• Grupo de Trabalho 3: "Os rumos no ensino e pesquisa em estudos urbanos e
regionais e sua relação com a sociedade civil: permanências e desafios" -
Debatedora: Ana Fernandes (PPG-AU/UFBA); Relator: Fabrício Leal de
Oliveira (IPPUR/UFRJ).

1.5. Eventos apoiados pela ANPUR 

Jornadas colaborativas de urbanismo: Desafios do Urbanismo na França e no Brasil li 
- PROGRAMA A TT/L/O
Data: 12 e 13 de dezembro de 2013
Promoção/Local: Faculdade de Arquitetura - UFBA, Salvador-BA
Representação: Presidente Virgínia Pontual (MDU/UFPE)

li Conferência Internacional Megaeventos e Cidades 
Data: 23-25 de abril de 2014 
Promoção/Local: IPPUR/UFRJ; PPGAU/UFF, Rio de Janeiro-RJ 
Representação: Diretor Pedro Novais (IPPUR/UFRJ) 

li Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade - SEDRES 
Data: 13-15 de agosto de 2014 
Promoção/Local: PPGDR/UEPB, Campina Grande-PS 
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Representação: Presidente Virgínia Pontual (MDU/UFPE) 

17' Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil - ENEPEA 
Data: 25-30 de agosto de 2014 
Promoção/Local: PPGAU/UFES, Vitória-ES 
Representação: Presidente Virgínia Pontual (MDU/UFPE) 

XIII Seminário da Rede iberoamericana de Investigadores (RI/) 
Data: 1-4 de setembro de 2014 
Promoção/Local: SEI; INP; UFBA, Salvador-BA 
Representação: Diretor Pedro Novais (IPPUR/UFRJ) 

XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo - SHCU 
Data: 9 a 12 de setembro de 2014 
Promoção/Local: PPG-FAU/UnB, Brasília-DF 
Representação: Presidente Virgínia Pontual (MDU/UFPE) 

Ili Seminário APP Urbana 
Data: 11-13 de setembro de 2014 
Promoção/Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UFPA). Belém-PA 
Representação: Secretário-adjunto Fabiano Diniz (MDU/UFPE) 

I Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas - UrbFavelas 
Data: 13-15 de novembro de 2014 
Promoção/Local: PPGPGT-UFABC, São Bernardo do Campo-SP 
Representação: Diretor Pedro Novais (IPPUR/UFRJ) 

1.6. Participação da ANPUR em eventos 

VII Congresso Brasileiro de Geógrafos - "A AGB e a Geografia brasileira no contexto 
das lutas sociais frente aos projetos hegemônicos" 
Data: 10 a 16 de agosto de 2014 
Promoção/Local: Sessões locais e nacional da AGB; UFES, Vitória-ES 
Mesa: "Entidades Científicas e Lutas Sociais", com participação da ANPUH, ABA, 
ANPUR e AGB. 
Presidente da ANPUR expôs sobre: "ANPUR: Cidade, Território e Lutas sociais: limites 
e possibilidades do planejamento urbano e regional". 

2° Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento: "Planejamento, Gestão e 
Desenvolvimento Urbano e Regional" 
Data: 17 a 19 de setembro de 2014 
Promoção/Local: Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental, Universidade do Estado de Santa Cataria -
MPPT/UDESC, Florianópolis-SC 
Mesa redonda: "Perspectivas do Planejamento e Desenvolvimento" 
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Participantes: Prof. Rainer Randolph (IPPUR/UFRJ), Profa. Rosélia Piquet (Mestrado 
em Planejamento Regional e Gestão de Cidades/UCAM) e Profa. Virgínia Pontual 
(ANPUR). 
Presidente da ANPUR exposto sobre: "Planejamento Urbano e Regional: conceito, 
retrospectiva e perspectivas". 

Ili Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Arquitetura e 
Urbanismo (ENANPARQ): "Arquitetura, Cidade e Projeto: Uma Construção Coletiva" 
Data: 20 a 24 de outubro de 2014 
PrÕmãcão/Local: PPGAU-UPM; PósURB/PUC-Campinas, São Paulo-SP 
Mesa-redonda: "Pós-Graduação e Pesquisa na Area de Arquitetura e Urbanismo: 
projeto, processo e tecnologia" 
Participantes: Prof. Gustavo Peixoto (UFRJ) - coordenador, Profa. Gleice Azambuja 
(Presidente ANPARQ, UFRN), Prof. Márcio Fabrício (Presidente ANTAC, IAU/USP) e 
Profa. Virgínia Pontual (Presidente ANPUR, UFPE). 
Presidente da ANPUR exposto sobre: "Panorama e desafios: arquitetura, urbanismo e 
tecnologia no âmbito da ANPUR". 

1. 7. Publicações 

Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 
• Vol. 15 - N. 2 - Dossiê Economia Social, Popular e Solidária, Autogestão e

Território
Período: novembro de 2013
Editor responsável - Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ); Editora assistente -
Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF)
Financiamento com recursos próprios e do IPEA

• Vol. 16 - N. 1 - Dossiê Cidade, Espetacularização e os Grandes Projetos 1
Período: maio de 2014
Editor responsável - Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ); Editora assistente -
Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF)
Financiamento com recursos próprios e do IPEA

2. XVI ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR - XVI ENANPUR

O prof. Rodrigo Simões (CEDEPLAR/UFMG) falou sobre o contato feito pela 
Comissão Organizadora com todos os membros associados e filiados da ANPUR, a 
fim de divulgar o evento. Informou sobre a ampliação do prazo para envio de trabalhos 
às sessões temáticas e livres, estendido até 8 de dezembro de 2014, e que o evento 
ocorrerá no Ouro Minas Palace Hotel. O evento todo está orçado em 500 mil reais, 
sendo o contrato com o hotel da ordem de 350 mil reais (espaço físico, alimentação, 
hospedagem de convidados/as, etc.). Informou também que o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ofereceu um financiamento de 40 
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mil reais e o Ministério da Integração Nacional um montante de 135 mil reais. Por fim, 
apresentou o site do evento, em especial a programação e o processo de inscrição. 

3. APROVAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE
OS DOIS ÚLTIMOS MESES DA GESTÃO DA EX-PRESIDENTE
ESTER LIMONAD

O prof. Elson Manoel Pereira (PPGG/UFSC) apresentou o parecer do Conselho Fiscal 
- assinado por ele juntamente com a prof.ª Cibele Saliba Rizek (IAU/USP) e o prof.
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior (NAEA/UFPA) - referente aos dois últimos
meses da gestão da ex-presidente Ester Limonad, devido à mudança estatutária que

prolonga o exercício fiscal em dois meses após o final do mandato. O saldo no final do
mandato foi de 133 mil reais, de modo que o parecer recomendou a aprovação da
prestação de contas da referida gestão. O documento foi aprovado por aclamação.

4. APROVAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO ANO DA GESTÃO DA
PRESIDENTE VIRGÍNIA PONTUAL

O prof. Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB) apresentou o parecer do Conselho Fiscal 
- assinado por ele juntamente com a prof.ª Eneida Meria Souza Mendonça
(PPFAU/UFES) e a prof.ª Simaia do Socorro Sales das Mercês (NAEA/UFPA) -
referente ao primeiro ano da gestão da presidente Virgínia Pontual. O parecer
recomendou a aprovação da prestação de contas do período da referida gestão, tendo
sido aprovado por aclamação.

5. PARECER DO ADVOGADO SOBRE SEPARAÇÃO TEMPORAL
ENTRE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA E RELATO DO
CONTADOR SOBRE SEPARAÇÃO ENTRE EXERCÍCIO FISCAL
E SOCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS DA
ASSOCIAÇÃO

A presidente apresentou um parecer redigido pelo advogado Antonio Henrique 
Cavalcante Wanderlei, referente à consulta da diretoria sobre possível ilegalidade ou 
questão que ferisse qualquer legislação vigente. O parecer foi lido pelo prof. Ivo 
Marcos Theis (PPGDR/FURB) e, posteriormente, a presidente abriu a palavra para a 
assembleia. 

A prof.ª Ana Fernandes (PPG-AU/UFBA) pediu um esclarecimento sobre o parecer, 
que não ficou claro. O prof. Rodrigo Simões (CEDEPLAR/UFMG) disse que o parecer 
apenas informa da necessidade de respeitar o Estatuto da Associação, devido ao 
interstício de transferência de mandato que limitava a atuação da nova diretoria. Para 
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isso, alterou-se o Estatuto. O problema está na aprovação das contas pelo Conselho 
Fiscal em até quatro meses após o fim do exercício fiscal, de modo que não é possível 
reunir o Conselho antes do SEPEPUR, que acontece em novembro. Por fim, sugere 
que nada seja feito, tendo em vista que o parecer do advogado informa que não há 
ilegalidade. 

A prof.ª Ana Fernandes (PPG-AU/UFBA) perguntou se o parecer se aplica a outras 
dimensões que não seja a da isenção do Imposto de Renda, majoritariamente 
mencionada no documento. O prof. Rodrigo Simões (CEDEPLAR/UFMG) reforçou que 
não há necessidade de mudar o Estatuto e que o parecer não se aplica apenas à 
questão da isenção do Imposto de Renda. 

A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) informou que o parecer do advogado é para 
além do Imposto de Renda, abrangendo toda a questão fiscal, e reforçou que um 
parecer do Conselho Fiscal posterior ao fim do mandato, como o que foi lido pelo prof. 
Elson Pereira, não constitui ilegalidade. O prof. Elson Pereira (PPGG/UFSC) apontou 
que a apreciação das contas pelo Conselho Fiscal não precisa, necessariamente, ser 
feita na data da assembleia. Sugeriu que o Conselho se reúna dentro dos quatro 
meses, mesmo que a aprovação seja posterior. 

A prof.ª Lúcia Leitao (MDU/UFPE) questionou o uso dos termos "não constitui 
verdadeira ilegalidade" e "indispensável" pelo advogado, o que, pela sua interpretação, 
aponta a necessidade de mudança no Estatuto. A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) 
colocou que o Estatuto só pode ser modificado mediante realização de uma 
assembleia extraordinária, que poderá ocorrer em maio na cidade de Belo Horizonte, 
ao final do XVI ENANPUR. 

O prof. Fabiano Rocha Diniz (MDU/UFPE) falou da experiência do contador contratado 
pela ANPUR, para quem, para fins contábeis, o exercício fiscal inicia em janeiro e 
finaliza em dezembro. Informou que o parecer do advogado é em relação ao Conselho 
Fiscal e que, do ponto de vista do contador, ele aponta a mesma recomendação do 
advogado, tendo em vista a dificuldade de elaboração de dois livros-razão num 
mesmo ano. A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) complementou, apontando que o 
contador reclamou da necessidade de prosseguir uma contabilidade iniciada por outro 
contador, nos anos de mudança de diretoria. Falou também de um certificado digital 
que precisa ser emitido a cada mudança de sede da Associação. No momento, a sede 
fiscal e legal da ANPUR está em Belém, mas a secretaria executiva se locomove com 
o presidente, o que gera uma dificuldade bastante grande para a vida administrativa
da Associação. Assim, sugere a criação de sedes administrativa e fiscal fixas e no
mesmo lugar.

A prof.8 Heloisa Costa (Geografia/UFMG) apontou que está cada vez mais difícil 
gerenciar a ANPUR, devido tanto ao tamanho quanto à legislação a que está 
submetida, entre outras questões, como o cargo de secretário-executivo que assume a 
função de tesoureiro. Quanto à questão em pauta, constata que a mudança do 
Estatuto gerou um fato de quase/possível ilegalidade e sugere fazer-se um balanço 
entre a situação anterior (imobilidade das contas por 3 meses) e a atual. 
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O prof. Rodrigo Simões (CEDEPLAR/UFMG) reforçou que a ilegalidade maior está na 
reunião do Conselho Fiscal fora do período de quatro meses após o encerramento das 
contas. Sugere que o próximo SEPEPUR seja em maio, a fim de facilitar a realização 
das assembleias ordinárias da ANPUR. Reforçou que é fundamental a criação de uma 
rotina para a Associação, ou seja, a criação de uma secretaria fixa para 
operacionalização da vida administrativa da ANPUR. Propôs que, na próxima 
assembleia, em Belo Horizonte, volte-se à discussão sobre a montagem de uma 
secretaria fixa. 

A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) informou que o parecer do advogado foi 
solicitado, lido e discutido, atendendo à solicitação da última Assembleia. Reforçou 
que o parecer não determina ilegalidade, de modo que a Associação pode continuar 
operando. Contudo, devido a todas as questões levantadas, sugeriu que seja feita 
uma revisão do Estatuto para ser votada no próximo ENANPUR. Pontuou que são 
coisas distintas a serem tratadas: sede; separação entre posse e eleição da diretoria; 
e reunião e parecer do Conselho Fiscal. Não havendo nada a votar, a questão será 
retomada na próxima assembleia da ANPUR. 

6. FILIAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

A prof.ª Lúcia Leitão (MOU/UFPE) leu o parecer sobre o pedido de filiação do 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O programa enviou uma carta 
de apresentação; um dossiê explicativo com as informações do programa (linhas de 
pesquisa, disciplinas, corpo docente, projetos de pesquisa, etc.); e duas cartas 
idênticas de recomendação, assinadas pelos/as coordenadores/as do Mestrado em 
Planejamento Regional e Gestão de Cidades da Universidade Cândido Mendes e do 
Mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais da Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó. Assim, considerou pertinente a incorporação do programa ao 
conjunto de membros da ANPUR. 

O prof. Carlos Brandao (IPPUR/UFRJ) reforçou que a candidatura do programa 
levanta uma questão latente, a necessidade de espaço para debater os novos cursos. 
Informou que visitou o curso durante a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e que se trata de um programa semelhante aos 
demais criados recentemente, de caráter interdisciplinar. 

A prof.ª Sandra Lencioni (PPGH/USP) solicitou que as cartas de endosso fossem 
lidas, o que foi feito pela prof.ª Lúcia Leitão (MDU/UFPE}, que reforçou que as duas 
cartas eram idênticas. A prof.ª Sarah Feldman (IAU/USP) questionou o departamento 
e/ou campo de conhecimento do qual provém o curso, ao que a prof.ª Lúcia Leitão 
(MDU/UFPE) respondeu que não havia informações a respeito no dossiê. 

O prof. Geraldo Magela (Geografia/UFMG) informou que também visitou o programa 
pelo comitê da CAPES e que a avaliação foi positiva. A prof.ª Leila Dias 
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(PPGG/UFSC) questionou o fato de terem duas cartas exatamente iguais, o que 
considera uma preocupação devido à falta de cuidado dos programas na elaboração 
das cartas de endosso. A prof.ª Sandra Lencioni (PPGH/USP) sugeriu que a discussão 
fosse encaminhada ao programa candidato, para que faça as devidas correções e 
apresente uma nova candidatura na próxima assembleia da ANPUR. O prof. Carlos 
Vainer (IPPUR/UFRJ) reforçou a posição da proP Leila Dias e sugeriu que fosse 
contatado não só o programa candidato como também os endossantes da 
candidatura. As sugestões foram submetidas à assembleia e aprovadas por 
unanimidade. 

7. APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE ANPUR E A RED DE
INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS SOBRE GLOBALIZACIÓN
Y TERRITORIO (RII)

O prof. Pedro Novais (IPPUR/UFRJ) esteve no Encontro da RII, ocorrido em Salvador, 
no mês de setembro de 2014, com o intuito de discutir formas de aproximação 
institucional entre a ANPUR e a Rede. O professor informou que a Associação foi 
muito bem recebida, participando da mesa de abertura e da última reunião de 
preparação do evento. Foram oito horas de conversa, sugerindo-se: identificar 
mecanismos de articulação entre as duas instituições e entre os programas que 
compõem a ANPUR e a RII. Discutiu-se uma aproximação temática entre os dois 
organismos e propôs-se a realização de pesquisas em parceria e o desenvolvimento 
de atividades conjuntas nos eventos da ANPUR e da RII. O prof. Pedro Novais 
(IPPUR/UFRJ) apresentou como iniciativas da ANPUR, que poderiam ser os primeiros 
passos para aproximação com a RII: disponibilização no site da ANPUR dos textos da 
RII; abertura de espaços nos eventos da ANPUR (ENANPUR e SEPEPUR) para se 
tratar temáticas como América Latina e globalização, neoextrativismo na América 
Latina, pós-graduação na América Latina, etc. Mencionou a intenção do IPPUR em 
criar uma Revista Crítica Latino Americana de Estudos Urbanos e Regionais e sugeriu 
a realização de uma oficina da ANPUR, trazendo o pessoal da RII para discutir a 
produção bibliográfica no Brasil. Apontou, por fim, que a prof.ª Virgínia Pontual 
preparou um protocolo de intenções, no qual se apresentava a ideia de um Grupo de 
Trabalho (GT), que foi submetido a RII, esperando-se no momento pelo retorno da 
Rede. O prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ) informou que, no ENANPUR de 2001, no 
Rio de Janeiro, foi organizado uma sessão na qual a RII participou, o que pode ser 
refeito. 

1 -

8. PARTICIPAÇAO DA ANPUR NO ENCONTRO DO GPEAN EM
ISTAMBUL

A prof.ª Heloisa Cosa (Geografia/UFMG) leu um relato elaborado pelo prof. Roberto 
Monte-Mór (CEDEPLAR/UFMG), representante da ANPUR no Global Planning 
Education Associaton Network (GPEAN), que participou de reunião da rede ocorrida 
em Istambul, nos dias 4 e 5 de novembro de 2014. A professora explicou o que é o 
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GPEAN, que hoje conta com nove associações, e detalhou a programação da reunião 
de Istambul: relato de todas as associações presentes; discussão sobre o Dialogues, 
para que deixe de ser uma prática de best papers para se tornar números temáticos, 
com o primeiro tema sobre "direito à cidade", sendo os trabalhos indicados por cada 
associação. Cabe a ANPUR manifestar seu interesse em participar dessa Comissão. 

Discutiu-se também o próximo GPEAN World Planning School Congress (WPSC), que 
ocorrerá no Rio de Janeiro (RJ), entre 3 e 8 de julho de 2016. Ficou acordado que 
serão três coordenadores de tema, sendo um deles indicado pela ANPUR. Sugeriu-se 
que a seleção de trabalhos seja inclusiva, tendo em vista que muitos participantes não 
têm o inglês como primeira língua; que cartas de aceite sejam enviadas em tempo 
hábil para obtenção de recursos; e que a HABITAT Ili não coincida com o Encontro. 
Na reunião, falou-se ainda da necessidade de se atualizar o site do GPEAN e sobre a 
próxima reunião, prevista para 2015, que poderá ocorrer na África do Sul, em Bali 
(Indonésia) ou em Belo Horizonte, durante o próximo ENANPUR. Por fim, apontou os 
novos coordenadores do GPEAN: Chris Silver (Chair) e Andrea Frank (Co-chair). 

A prof.ª Ana Fernandes (PPG-AU/UFBA) perguntou se os representantes presentes do 
IPPUR/UFRJ teriam algo a apresentar, já que são os organizadores do próximo 
WPSC. O prof. Orlando Santos· Junior (IPPUR/UFRJ) pediu apenas que o relato da 
reunião seja enviado ao Instituto e, por fim, a prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) 
colocou a ANPUR à disposição da comissão organizadora do próximo WPSC. 

9. GRUPO DE TRABALHO SOBRE A RELAÇÃO ANPUR E MINISTÉRIO
DAS CIDADES E CONSELHOS (ConCidades E FNHIS):
APRESENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES E APROVAÇÃO DAS
PROPOSTAS RELATIVAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E
CONSELHOS

O prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ) leu aos participantes, primeiramente, a pauta de 
convocação do Grupo de Trabalho (GT) formado para discutir as relações e 
representações da ANPUR nos Conselhos das Cidades e do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS). Em seguida, apresentou as principais 
questões tratadas nos dois dias de debate do GT, em que se discutiu a participação da 
ANPUR na esfera pública de uma maneira mais ampla, contando-se com os relatos 
dos membros dos Conselhos das Cidades (Orlando Santos Junior - IPPUR/UFRJ) e 
do FNHIS (Benny Schvasberg - PPG-FAU/UnB). O primeiro dia foi mais de troca de 
ideias e informes gerais, constando-se que, apesar da presença da ANPUR nos 
Conselhos, faltou uma atuação mais consistente. Discutiu-se qual a natureza da 
intervenção da ANPUR, visto que não se trata de um movimento social, órgão do 
governo ou partido político. A natureza, como pesquisadores e membros da academia, 
gira em torno do lugar ocupado por esses grupos. Sobre os Conselhos, o GT 
recomenda a presença em ambos, mas também que se tenha uma posição mais ativa, 
tendo em vista que os representantes da ANPUR muitas vezes ficaram sozinhos nos 
debates. É importante aproveitar o momento de transição de governo para a ANPUR 
se colocar junto à esfera pública. A ideia era apresentar em novembro de 2014 uma 
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agenda, o que, segundo o prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ) prudentemente não foi 

feito. 

Discutiu-se qual o limite de ação dos conselheiros, que seja limitado ao mandato da 
diretoria e que algumas questões devam ser reportadas à diretoria, tendo em vista que 
o mandato de representação é institucional. Na intenção de uma presença mais ativa
na esfera pública, a emergência de novas questões e movimentos urbanos faz
necessário construir uma pauta. Uma forma de atuação possível é a realização de
painéis reunindo diferentes pesquisadores para tratar de questões atuais. A pauta de 
proposições é bastante ampla, e a ideia central é que a diretoria constitua, a livre
escolha, painéis sobre os temas propostos, compostos de 3 a 5 integrantes, que
deveriam propor textos a serem entregues até abril de 2015, para que possam ser
discutidos no próximo ENANPUR. Sugeriu-se a elaboração de um documento de doze
anos de avaliação do Ministério das Cidades. Por fim, o prof. Carlos Vainer
(IPPUR/UFRJ) constatou que houve uma convergência entre as proposições do GT e
dos Grupos de Trabalho do SEPEPUR, tendo como ideias centrais a manutenção da
representação no Conselho e uma representação mais ativa, com propostas a serem
encaminhadas aos Conselhos.

A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) parabenizou o trabalho do GT e o texto 
elaborado pelo prof. Carlos Vainer, espelhando o que, de fato, foi discutido durante os 
dois dias de trabalho. A prof.ª Ana Fernandes (PPG-AU/UFBA) levantou uma questão 
sobre o grau de liberdade do representante nos Conselhos, sugerindo que as pautas 
das reuniões dos Conselhos sejam socializadas com os membros da ANPUR e que, 
após a reunião, o representante faça um relato da posição da ANPUR nas tomadas de 
decisões. O prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ) informou que nem sempre a pauta é 
enviada com antecedência, o que dificulta o repasse aos programas. Por fim, 
considera que há uma tendência dos Conselhos tirarem recomendações importantes 
das quais a ANPUR compactua, mas reforça que o mandato da Associação deve ser 
extremamente autônomo como instituição científica. 

A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) ratificou que a pauta do GT se soma as pautas 
do SEPEPUR e pediu aos relatores dos Grupos de Trabalho do Seminário que enviem 
à diretoria um relato de cada grupo, para que possam ser submetidos ao GT ANPUR. 
Essas questões serão discutidas numa mesa redonda sobre a agenda da ANPUR, que 
ocorrerá durante o próximo ENANPUR. Por fim, informou que, a partir da última 
reunião do Conselho das Cidades, fez contato com o prof. Nabil Bonduki (FAU/USP), 
que está fazendo um trabalho sobre os 12 anos do ConCidades e que propôs-se a 
escrever um primeiro texto avaliando o Ministério e o Conselho das Cidades, que será 
discutido com a diretoria e o GT ANPUR e posteriormente levado à próxima 
assembleia da ANPUR. O relatório do GT ANPUR foi colocado para votação e 
aprovado por unanimidade. 

Tomando a palavra para apresentar um relatório sobre a participação da ANPUR no 
Conselho do FNHIS, o prof. Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB) considerou 
fundamental a contribuição de Nabil Bonduki na avaliação proposta, na medida em 
que ele já foi uma liderança da Frente Nacional de Vereadoras pela Reforma Urbana 
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(FRENAVRU). O documento apresentado foi elaborado pelo prof. Elson Pereira 
(PPGG/UFSC}, com contribuições dos profs. Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB) e 
Orlando Santos Junior (IPPUR/UFRJ). O documento dialoga com o que foi lido pelo 
prof. Carlos Vainer e propõe uma nova agenda de atuação da ANPUR no âmbito dos 
dois Conselhos (Cidades e FNHIS). 

O prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ) subscreveu o documento lido, considerando-o 
como um bom ponto de partida para se avançar na discussão a respeito. A prof.ª Ana 
Fernandes (PPG-AU/UFBA) reforçou a necessidade de inserção da questão da 
política habitacional como pauta, visto que se refere ao FNHIS. O prof. Benny 
Schvasberg (PPG-FAU/UnB) respondeu pedindo que a professora insira no próprio 
documento essa questão, onde julgar mais adequado. O prof. Rodrigo Simões 
(CEDEPLAR/UFMG) informou que, para o próximo ENANPUR, está prevista uma 
mesa sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). 

Por fim, a prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) apontou que, devido às eleições, 
ocorrerão mudanças nos Conselhos, mas o das Cidades continua se reunindo 
normalmente. Quanto ao Conselho do FNHIS, perguntou à assembleia se a ANPUR 
deseja manter a representação atual: prof. Elson Pereira (PPGG/UFSC) - titular; e 
prof. Benny Schvasberg (PPG-FAU/UnB) -suplente. Mesmo com o prof. Benny 
Schvasberg (PPG-FAU/UnB) colocando o cargo de suplência à disposição, não 
havendo qualquer candidatura, a assembleia reconduziu os representantes por 
aclamação. Por fim, a prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) manifestou o interesse da 
ANPUR em ser convocada para alguma reunião no governo federal, até o final deste 
mandato, e solicitou ao prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ) e à prof.ª Ana Fernandes 
(PPG-AU/UFBA) que continuem como coordenador e relatara do GT ANPUR, 
respectivamente, o que foi acatado e apoiado pela assembleia. 

10. REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS
(RBEUR)

O prof. Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ) apresentou um relato sobre o I Encontro das 
Revistas Científicas de PUR, ocorrido no último dia 12 de novembro, que pretendeu 
colocar em contato os programas da ANPUR que possuem revistas científicas. 
Considerou o evento um sucesso, sendo retirada uma Comissão que estabeleceu 
diretrizes para o debate a respeito das publicações na área de Planejamento Urbano e 
Regional. A Comissão foi composta pelos seguintes professores/as: Carlos Lobo 
(Geografia/UFMG - Revista Geografias); Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF - RBEUR); 
Marcos Mattedi (PPGDR/FURB - RBDR); Rainer Randolph (IPPUR/UFRJ - PPR); 
Ricardo Mendes (PPGH/USP - GeoUSP); e Rodrigo Firmino (PPGTU/PUC-PR -
URBE). A Comissão propôs ações em três eixos, técnico, político e acadêmico, e 
solicitou sua aprovação à Assembleia para que possa apresentar seus resultados de 
trabalho num próximo Encontro de Revistas Científicas, proposto para o próximo 
ENANPUR. Dentre as propostas da Comissão, pediu-se o apoio da ANPUR para 
recepção dos links de todas as revistas científicas da área no site da ANPUR. 
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A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) abriu a palavra e questionou se o próximo 
número da RBEUR (16/2) será finalizado pela atual gestão (prof. Carlos Brandão 
(IPPUR/UFRJ) e prof.ª Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF)) ou pela nova editoria, que 
assume a partir desta assembleia. O prof. Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ) informou 
que será a atual gestão e, assim, a prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) submeteu à 
assembleia a aprovação da Comissão que organizará o li Encontro, sendo aprovada 
por unanimidade. A prof.ª Norma Lacerda sugeriu a manutenção do nome da prof. 
Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF) na Comissão, já que esteve na gestão que se 
finaliza e continuará na seguinte, não sobrecarregando as novas editoras. A prof.ª 
Maria Cristina Leme (FAU/USP) parabenizou o prof. Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ) 
pela iniciativa do I Encontro de Revistas Científicas de PUR. 

Em seguida, o prof. Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ) apresentou um relato de sua 
gestão, que se iniciou no último SEPEPUR, em Brasília, completando dois anos de 
trabalho e totalizando cinco revistas publicadas. Essa criação coincidiu com o fim da 
submissão de artigos em papel e o início do uso da plataforma SEER (Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas) para gerenciamento da RBEUR. Falou do 
estoque de artigos submetidos (cerca de 100 trabalhos) e agradeceu à prof.ª Virgínia 
Pontual (MDU/UFPE) e à atual diretoria pela realização de uma reunião com os ex
editores da RBEUR para pensar o seu futuro. Também agradeceu a Tiago Cargnin 
(atual secretário executivo da RBEUR) e a prof.ª Fernanda Sánchez (editora 
assistente da RBEUR), que já são conhecedores dos procedimentos da Revista e que 
ajudarão na transição para a nova gestão. Por fim, apresentou algumas ideias para o 
futuro da RBEUR: a publicação de um número anual em inglês, para divulgar a 
produção da ANPUR no exterior; a criação de uma outra Revista da ANPUR, nos 
moldes da e-Metropolis, com caráter mais dinâmico e participação ativa de discentes; 
considera que a revista está entrando numa profissionalização, num dinamismo mais 
automático, tendo em vista as pressões para que as avaliações sejam cada vez mais 
rápidas; pontuou a questão da impressão e reforçou que a criação da Rede de 
Editores de PUR só tende a reforçar a RBEUR 

A prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) agradeceu pelo trabalho e dedicação dos prof. 
Carlos Brandão (IPPUR/UFRJ), Fernanda Sánchez (PPGAU/UFF) e demais membros 
da Comissão Editorial, pontuando a importância de uma revista como a cara de uma 
Associação Científica e pedindo uma salva de palmas à assembleia pelo trabalho 
realizado, como um voto de louvor. Em seguida, apresentou a composição da nova 
editaria da RBEUR: prof.ª Ana Cristina Fernandes (PPGEO/UFPE) - editora 
responsável; e prof.ª Norma Lacerda (MDU/UFPE) - editora assistente. De comum 
acordo, a diretoria e as novas editoras indicaram a Comissão Editorial: prof. Bernardo 
Campolina (CEDEPLAR/UFMG), prof.3 Fania Fridman (IPPUR/UFRJ), prof.ª Fernanda 
Sánchez (PPGAU/UFF), prof.ª Helena Lucia Tourinho (UNAMA) e prof.ª Maria Lucia 

Refinetti (FAU/USP). Por fim, a presidente desejou bons trabalhos e o fortalecimento 
da RBEUR nos próximos dois anos. 

A nova editora responsável da RBEUR, prof.3 Ana Cristina Fernandes 
(PPGEO/UFPE), agradeceu o apoio à Revista, que está completando 15 anos, sendo 
um dos mais importantes veículos de debate dos campos disciplinares no âmbito da 
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ANPUR. Apontou a Revista como multidisciplinar, pretendendo ascender esse diálogo. 
Apresentou-se como comprometida em aceitar o desafio, considerando as 
perspectivas colocadas de um novo patamar, num momento de mercantilização da 
atividade editorial mundo afora. Por outro lado, considerou fundamental o diálogo 
internacional, conhecendo o que se produz fora do país e mostrando o que se produz 
no âmbito da ANPUR. Falou que, juntamente com a prof.ª Norm·a Lacerda 
(MDU/UFPE), debruçaram-se sobre o Estatuto da RBEUR, que foi reestruturado a fim 
de contemplar sua atualização em função do novo caráter da Revista, agora 
eletrônica; e sobre a formulação de uma política editorial para a Revista, que ainda 
está sendo elaborada, de modo que possa reunir um registro da história e das 
características da RBEUR. Por fim, fez um convite a todos para que atuem na Revista 
por meio de submissões e divulgações. 

A prof.ª Norma Lacerda (MDU/UFPE), nova editora assistente, agradeceu a todos pela 
aprovação da nova editaria e colocou-se à disposição para trabalhar em prol da 
internacionalização e da indexação da RBEUR. O prof. Rodrigo Simões 
(CEDEPLAR/UFMG) parabenizou a diretoria pela escolha das novas editoras, que 
certamente darão continuidade ao bom trabalho que vem sendo feito pela RBEUR. 
Finalmente, a prof.ª Virgínia Pontual (MDU/UFPE) colocou em votação a criação da 
nova editaria, aprovada por unanimidade pela assembleia, e pediu o envio do 
regimento e da política editorial até a próxima reunião da diretoria, solicitando à 
assembleia um voto de confiança para que a diretoria possa aprovar o novo 
regimento, o que foi aprovado pela assembleia. 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária às 17 
horas e 55 minutos, lavrando-se a presente ata. 

residente 

São Paulo, 14 de novembro de 2014. 

Fabiano rocha Diniz 

Secretário 
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