ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ANPUR
20 de maio de 2016
Porto Alegre/RS

CNPJ: 52.837.697/0001-53

Aos 20 dias do mês de maio de 2016, às 10 horas e 30 minutos, 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
Auditório da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre (RS). O presidente da ANPUR, prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG), abriu
a AGO, que foi secretariada pelo prof. Geraldo Magela Costa (UFMG), secretárioexecutivo da Associação. Foi exposta a seguinte pauta aos presentes, aprovada pela
assembleia:
1. Proposta de filiação à ANPUR;
2. Relato das atividades realizadas pela Diretoria (2015-2016);
3. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal relativo à prestação de contas dos
meses de maio, junho e julho de 2015, referentes à gestão da Profa. Virgínia
Pontual (2013-2015);
4. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal relativo à prestação de contas dos
meses de agosto a dezembro de 2015 e janeiro a abril de 2016, referentes à
gestão do prof. Rodrigo Simões (2015-2017);
5. Relato do II Encontro de Revistas Científicas de Planejamento Urbano e Regional;
6. Relato do VIII Seminário de Avaliação do Ensino e Pesquisa em Estudos Urbanos
e Regionais (SEPEPUR);
7. Relato sobre a organização do XVII ENAnpur;
8. Outros assuntos.

1. PROPOSTA DE FILIAÇÃO À ANPUR
O prof. Geraldo Magela Costa (UFMG) leu o parecer sobre o pedido de filiação do
Mestrado Profissional em Planejamento e Governança Pública da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (PPGPGP/UTFPR). O programa enviou um dossiê com
as informações do programa, três cartas de recomendação à filiação, uma carta de apoio
e um ofício de encaminhamento. O prof. Geraldo Magela Costa (UFMG) informou que o
Programa já havia solicitado filiação em 2014, quando a relatora do processo, profa. Lúcia
Leitão (UFPE), sugeriu que a candidatura fosse refeita e reapresentada, tendo em vista
que o dossiê e as cartas de recomendação, àquela ocasião, apresentavam
inconsistências.
Segundo o relator, a documentação mostra um programa em processo de consolidação,
com boa formação de mestres e com corpo docente produtivo. A candidatura do
programa como membro filiado foi submetida à assembleia e aprovada por unanimidade.

Finalmente, o presidente informou que serão elaboradas normas para apresentação de
novas candidaturas, tendo em vista que a documentação, por vezes, é muito extensa e
pouco direcionada a explicitar as informações necessárias à filiação à ANPUR.

2. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIRETORIA (2015-2016)
O presidente apresentou o relato das atividades da diretoria da Associação no período
2015-2016, ressaltando que a participação da ANPUR em reuniões e eventos diminuiu
devido à escassez de recursos.
2.1. Reunião da Diretoria – gestão 2015-2017
Data: 14 de setembro de 2015
Local: Belo Horizonte/MG
Presentes: Prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG); Prof. Geraldo Magela Costa (UFMG);
Prof. Pedro Vasconcelos Maia do Amaral (UFMG); Profª. Ana Cláudia Duarte Cardoso
(UFPA); Prof. Fabrício Leal de Oliveira (UFRJ); Prof. João Farias Rovati (UFRGS); Profª.
Maria Camila Loffredo D’Ottaviano (USP).
2.2. Atividades organizadas pela ANPUR
Sessão Especial no 43º Encontro Nacional de Economia: “Dimensões contemporâneas do
espaço urbano e regional)
Data: 8 a 11 de dezembro de 2015
Local: Florianópolis/SC
Promoção: ANPEC/ANPUR
Representantes: Prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG - moderador), prof. Cléclio
Campolina Diniz (UFMG) e profa. Leila Christina Dias (UFSC).
Mesa Redonda na 68ª Reunião Anual da SBPC: “Mariana, novembro de 2015: a
genealogia política de um desastre”
Data: 3 a 9 de julho de 2016
Local: Porto Seguro/BA
Promoção: ANPUR
Representantes: Prof. Henri Acselrad (UFRJ), prof. Bruno Milanez (UFJF) e profa. Andrea
Zhouri (UFMG).
2.3. Representações institucionais
O diretor Fabricio Leal de Oliveira participou como conselheiro das reuniões do Conselho
das Cidade (plenárias do Conselho e reuniões doo Comitê Técnico de Planejamento e
Gestão Urbana) realizadas nos períodos de 1 a 3 de dezembro de 2015 e 12ª 14 de abril
de 2016.
2.4. Participação da ANPUR em eventos e reuniões
VII Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional
Data: 9 a 11 de setembro de 2015
Local: Santa Cruz do Sul/RS
Promoção: PPGDR/UNISC
Representante: Prof. Rodrigo Ferreira Simões (UFMG).

Reunião “Diálogos do BID com a sociedade civil”
Data: 23 de outubro de 2015
Local: Brasília/DF
Promoção: BID
Representante: Camila Loffredo D’Ottaviano (USP).
ENCITI 2016-2019 – Reunião com o Prof. Jailson Bittencourt de Andrade (Secretário de
Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTI)
Data: 15 de janeiro de 2016
Local: São Paulo/SC
Promoção: SBPC
Representante: Prof. Geraldo Magela Costa (UFMG).
Reunião APERAU
Data: 27 de junho de 2016
Local: Salvador/BA
Promoção: APERAU
Representante: Camila Loffredo D’Ottaviano (USP).

3. APRESENTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015,
REFERENTES À GESTÃO DA PROFA. VIRGÍNIA PONTUAL (2013-2015)
O prof. Benny Schvasberg (UnB) apresentou o parecer do Conselho Fiscal relativo aos
meses de maio, junho e julho de 2015, referentes ao exercício da gestão da profa.
Virgínia Pontual (UFPE) – 2013-2015. O parecer recomendou a aprovação da prestação
de contas do período da referida gestão, tendo sido aprovado por unanimidade.

4. APRESENTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 E
JANEIRO A ABRIL DE 2016, REFERENTES À GESTÃO DO PROF. RODRIGO
SIMÕES (2015-2017)
A profa. Olga Firkowski (UFPR) apresentou o parecer do Conselho Fiscal relativo aos
meses de agosto a dezembro de 2015 e janeiro a abril de 2016, referentes ao exercício
da gestão do prof. Rodrigo Simões (UFMG) – 2015-2017. O parecer recomendou a
aprovação da prestação de contas do período da referida gestão, tendo sido aprovado por
unanimidade.

5. RELATO DO II ENCONTRO DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE PLANEJAMENTO
URBANO E REGIONAL
A profa. Ana Cristina Fernandes (UFPE/Editora Responsável da RBEUR) apontou que a
proposta do evento foi trazer à discussão os desafios enfrentados na editoria de revistas,
sobretudo no que diz respeito ao processo de internacionalização. A ideia foi dar
sequência à troca de experiências entre editores da área PUR iniciada no I Encontro,

além de refletir a respeito da inserção internacional e à profissionalização da editoria
científica, tendo em vista que a internacionalização vem sendo muito exigida pelos órgãos
de fomento. Para a Comissão Editorial da RBEUR, a internacionalização não é entendida
como uma busca em si, mas como uma estratégia de ampliação da qualidade da revista.
O II Encontro contou com a participação de Sally Hardy (Regional Studies Associatoin);
Clélio Campolina (UFMG; Revista Area Development and Policy); e Abel Pacler (SciELO).
A profa. Fernanda Sánchez (UFF/membro da Comissão Editorial da RBEUR) leu o relato
do II Encontro, pontuando a situação da área PUR junto ao SciELO, a qual, segundo Abel
Packer, ainda é nebulosa. Nesse sentido, Packer propôs a organização de uma reunião
no SciELO para discutir a produção científica da área PUR.
A profa. Ana Cristina Fernandes (UFPE) considerou que a reunião serviu para abrir um
canal de diálogo mais estreito com o SciELO, o que é muito importante. Abel Packer
também propôs a criação de uma plataforma de revistas da área PUR. Para tanto, será
consultada a relação de editores/as presentes no II Encontro, a fim de se dar
encaminhamento à plataforma. Finalmente, a editora da RBEUR apresentou o último
número da RBEUR e convidou a comunidade para acessá-la, sobretudo através do
facebook.
O presidente agradeceu pelo relato e informou manter o Encontro de Revistas para o
próximo SEPEPUR, previsto para 2018.

6. RELATO DO VIII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E PESQUISA EM
ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS (SEPEPUR)
O prof. João Rovati (UFRGS/Presidente da Comissão Organizadora do VIII SEPEPUR)
relatou a experiência do VIII SEPEUR, ressaltando duas questões que considera centrais:
a discussão sobre formação para o planejamento territorial e o diálogo com os “vizinhos”
sul-americanos. O presidente agradeceu ao professor João Rovati e à comissão
organizadora do VIII SEPEPUR.

7. RELATO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO XVII ENANPUR
O prof. Eduardo Nobre (USP) e a profa. Camila D’Ottaviano (USP) apresentaram a
proposta do XVII ENAnpur, cuja programação visual já está encaminhada. O evento
ocorrerá de 22 a 26 de maio de 2017, no Hotel Novotel Jaraguá, com algumas atividades
a serem realizadas no Teatro Municipal, na Biblioteca Mário de Andrade e no Cine Olido.
O evento está sendo organizado pelas seguintes instituições: Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), Instituto de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP), Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Econômico da Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP),
Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo
(PPGH/USP) e Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da
Universidade Federal do ABC (PPGPGT/UFABC).

O prof. Eduardo Nobre (USP) também apresentou a comissão organizadora; o tema
central do evento – “Desenvolvimento, crise e resistência: quais os caminhos do
planejamento urbano e regional?”; o quadro geral de programação, envolvendo
conferências, mesas redondas, sessões temáticas, sessões livres e duas propostas
novas: a Oficina de Doutorado e a Oficina de Práticas Urbanas.
A profa. Ana Cristina Fernandes (UFPE) sugeriu que a Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A (EMPLASA) seja contatada, a fim de se viabilizar uma oficina sobre o
planejamento macrometropolitano em processo de elaboração, numa perspectiva mais
regional.
Finalmente, o prof. Eduardo Nobre apresentou o cronograma previsto e a palavra foi
aberta à assembleia. A profa. Heloisa Soares de Moura Costa (UFMG) elogiou as
propostas de oficinas, mas questionou o fato de uma delas ser oficina de “doutorado”,
deixando de fora os mestrandos. Levantou preocupação quanto às sessões livres, tendo
em vista que no último ENAnpur foram aprovadas 83, enquanto estão previstas para o
próximo apenas 30. Reforçou que as sessões livres têm sido um espaço muito procurado,
reunindo participantes de diversas origens. Finalmente, sugeriu uma redução menos
drástica, talvez para 60.
A profa. Camila D’Ottaviano (USP) apontou que o quadro de programação apresentado é
uma proposta baseada na disponibilidade de salas, mas que não está fechado. A ideia é
reduzir para 2 o número máximo de trabalhos por pessoa, seja em sessão temática e/ou
sessão livre, o que, possivelmente, reduziria o número de sessões livres propostas.
O prof. Geraldo Magela Costa (UFMG) se colocou à disposição para falar da experiência
de coordenação das sessões livres durante o último ENAnpur e reforçou a necessidade
de se estabelecer critérios para submissão das sessões, tendo em vista que muitos
propositores não sabem do custo envolvido. Finalmente, parabenizou a organização pelo
evento.
A profa. Maria Lucia Refinetti Martins (USP) apontou que no evento do GPEAN – World
Planning School Congress (WPSC) – as sessões livres são encaixadas nos temas
previamente lançados das sessões temáticas. Considerou que essa prática pode ajudar a
compor a programação das sessões livres.
O prof. Paulo Reyes (UFRGS) mencionou a premiação das sessões temáticas adotada no
último ENAnpur, que indicou os dois melhores artigos para submissão na Revista
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR). Levantou que não seria necessário
o aval da ANPUR para enviar o artigo à revista, tendo em vista que não necessariamente
serão aprovados. Sugeriu que a revista acolhesse os melhores artigos do encontro, sem
avaliá-los a ponto de serem possivelmente rejeitá-los.
O prof. Rodrigo Simões (UFMG) informou que não é possível fazer isso, pois fere a
autonomia de avaliação cega da RBEUR.
A profa. Ana Cristina Fernandes apontou que essa questão vem sendo discutida na
Comissão Editorial da RBEUR e apontou que o processo de avaliação de uma revista não
pode abrir mão do seu fluxo regular, mesmo que o artigo tenha sido enviado com uma

posição distinguida pela comissão científica do evento. Levantou a possibilidade de um
artigo submetido a um encontro não estar, necessariamente, no formato esperado de uma
revista e, finalmente, sugeriu para o próximo ENAnpur a manutenção da indicação dos
melhores trabalhos de cada sessão temática, conferindo-lhes um certificado pelo
reconhecimento. Paralelamente, os artigos seriam encaminhados para avaliação na
RBEUR. Solicitou que os coordenadores das sessões temáticas do próximo ENANpur
sejam avisados nesse sentido.
O prof. Tomás Moreira (USP), membro da comissão de sessões livre, agradeceu pelos
comentários e reforçou que a proposta de redução do número de sessões coincide com a
redução do número de trabalhos por pessoa, além da vinculação às sessões temáticas.
O prof. Paulo Reyes (UFRGS) concordou com o argumento da profa. Ana Cristina
Fernandes (UFPE), mas considera que o reconhecimento dos melhores trabalhos das
sessões temáticas e o encaminhamento à RBEUR são coisas distintas que não podem
ser colocadas em paralelo.
O prof. Pedro Amaral (UFMG) informou que, em paralelo ao próximo ENAnpur, está
sendo organizada a reunião do braço latino-americano da Regional Studies Association
(RSA).
A profa. Olga Firkowski (UFPR) considerou que a indicação dos melhores trabalhos pelas
sessões temáticas, se gerar muita discordância, deve ser evitada. Sobre as sessões
livres, pontuou ser preocupante a sua amarração aos temas das sessões temáticas, pois
inibiria a possibilidade de inovação temática aberta às sessões livres.
Finalmente, a profa. Camila D’Ottaviano (USP) colocou que é possível pedir ao propositor
das sessões livres o reconhecimento junto a uma sessão temática, sem que isso seja
uma condicionante para aprovação das propostas.

8. OUTROS ASSUNTOS
Abriu-se a palavra para a apresentação de outros assuntos. O primeiro deles foi uma
homenagem ao professor Brasilmar Ferreira Nunes (UnB), falecido em 18 de abril de
2016. A profa. Ana Cristina Fernandes (UFPE) informou que uma homenagem foi
publicada na página do CNPq e, em seguida, leu a mensagem escrita pela profa. Norma
Lacerda (UFPE). O prof. Benny Schvasberg (UnB) também se manifestou em
homenagem ao prof. Brasilmar, reforçando sua importante contribuição ao campo do
PUR. Finalmente, o prof. Rodrigo Simões (UFMG) solicitou que a mensagem da profa.
Norma seja anexada a esta ata.
Em seguida, o prof. Benny Schvasberg (UnB) leu uma proposta de moção, levando-se em
consideração a nota lançada pela diretoria da ANPUR em março deste ano, que
antecedeu às votações na Câmara Federal e no Senado que consolidaram o quadro de
afastamento da Presidenta da República. A proposta de moção se dirige aos programas
da ANPUR, à SBPC e ao Ministro da Educação e Cultura.

O presidente colocou a proposta em votação, que foi aprovada por unanimidade. A profa.
Olga Firkowski (UFPR) sugeriu enviar o documento ao Ministro de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, ao CNPq, à Capes e a organizações internacionais, como a
CLACSO.
A profa. Tânia Fischer (UFBA) apresentou preocupação relativa à Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 395/2014, que aprova a cobrança de cursos de pós-graduação nas
universidade públicas, especialmente de mestrados profissionais. Considera que vale a
pena encaminhar a moção a parlamentares federais, sobretudo à Comissão de Educação.
O presidente solicitou ao prof. Benny Schvasberg (UnB) que incorpore a questão
mencionada pela profa. Tânia Fischer (UFBA).
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária às 17 horas
e 50 minutos, lavrando-se a presente ata.
Porto Alegre, 20 de maio de 2016.

Geraldo Magela Costa
Secretário Executivo

Pedro Vasconcelos Maia do Amaral
Secretário Adjunto

