Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2014-2016
XVIII Encontro Nacional de Geógrafos
24 a 30 de julho de 2016 - São Luís/MA
A construção do Brasil: geografia, ação política e democracia.
PRIMEIRA CIRCULAR
1. LOCAL, DATA E TEMA DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS
O XVIII ENG 2016 será realizado em São Luís – MA, de 24 a 30 de Julho de 2016, e terá como tema
“A construção do Brasil: geografia, ação política e democracia” com sede oficial no Campus
Universitário do Bacanga da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e com apoio institucional da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia – MA (IFMA).
A construção do Brasil é um tema de extrema relevância para a compreensão da disputa pelo
exercício do poder que se dá de forma profundamente desigual entre os mais diversos grupos
sociais. Ao mesmo tempo esse processo condiciona as ações sociais presentes e a efetivação de
projetos emancipatórios. Tal construção marca o país com profundas disparidades sociais e
regionais e, até o presente momento histórico, não permite a realização de uma democracia plena,
tampouco possibilita afirmar uma realidade concreta que garanta a reprodução social dos sujeitos.
Em decorrência disso, a cidade e o campo são concebidos e projetados para interditar as
coexistências. Em uma conjuntura na qual os poucos avanços sociais e territoriais conquistados
historicamente são colocados em causa, a AGB objetiva problematizar os nexos entre a ciência
geográfica, a ação política transformadora e o exercício democrático e conclama todas(os) as(os)
geógrafas(os) a pensar o Brasil que queremos.
2. CHAMADA PARA A ELABORAÇÃO IDENTIDADE GRÁFICA DO XVIII ENG 2016
Na 122ª Reunião de Gestão Coletiva (RGC) ocorrida em Catalão/GO, entre os dias 05 e 07 de Junho
de 2015, definiu-se que o envio de propostas para a identidade gráfica do evento supramencionado e
a sua definição obedecerão aos seguinte procedimentos:
a) As propostas deverão ser enviadas para a lista agbintersecoes:
http://br.groups.yahoo.com/group/agbintersecoes/ e para o e-mail <nacional@agb.org.br> até
o dia 03/09/2015, com o Assunto ARTE DO XVIII ENG;
b) O arquivo deverá seguir as orientações: formato JPEG, com tamanho máximo de 5 Mb
(cinco Megabyte);
c) É determinante que as propostas de identidade gráfica (arte do evento) tenham como
referência o tema do XVIII ENG;
d) Na 123ª RGC, entre os dias 04 e 07 de setembro de 2015, em São Luís/MA, as artes
serão avaliadas e selecionadas para irem para a página da AGB, na qual serão submetidas à
consulta pública (votação online);
e) A escolha definitiva da Arte do ENG 2016 ocorrerá durante o VIII Fala Professor. O
processo de votação continuará durante o evento, podendo votar todos os participantes
credenciados para a Plenária Final do VIII Fala Professor;
Para realizar a inscrição na lista agbintersecoes é necessário que o (a) interessado(a) credencie o
seu endereço eletrônico a partir do envio de uma solicitação para: <agbintersecoessubscribe@yahoogrupos.com.br>.
São Paulo (SP), 11 de junho de 2015.
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