SEÇÕES LOCAIS
Aquidauana-MS: aquidauana@agb.org.br
Aracaju-SE: aracaju@agb.org.br
Baixo Amazonas: baamazonas@agb.org.br
Bauru-SP: atendimento@agbbauru.org.br
Belém-PA: agbbelem@gmail.com
Belo Horizonte-BH: bh@agb.org.br
Cáceres-MT: caceres@agb.org.br
Campina Grande-PB: capinagrande@agb.org.br
Campinas-SP: campinas@agb.org.br
Campo Grande-MS: campogrande@agb.org.br
Catalão-GO: catalao@agb.org.br
Cuiabá-MT: agb-cuiaba@yahoogrupos.com.br
Curitiba-PR: curitiba@agb.org.br
Distrito Federal-DF: distritofederal@agb.org.br
Dourados-MS: dourados@agb.org.br
Florianopolis-SC: florianopolis@agb.org.br
Fortaleza-CE: fortaleza@agb.org.br
Francisco Beltrão-PR: franciscobeltrao@agb.org.br
Guarabira-PB: guarabira@agb.org.br
Goiânia-GO: goiania@agb.org.br
Jataí-GO: agbjatai@yahoo.com.br
João Pessoa-PB: agbjoaopessoa@yahoo.com.br
Juiz de Fora-MG: agbjuizdefora@gmail.com
Londrina-PR: londrina@agb.org.br
Manaus-AM: manaus@agb.org.br
Marechal Cândido Rondon-PR: mcrondon@agb.org.br
Niterói-RJ: niteroi@agb.org.br; agbniteroi@yahoo.com.br
Porto Alegre-RS: portoalegre@agb.org.br
Presidente Prudente-SP: prudente@agb.org.br
Recife-PE: recife@agb.org.br ou agbrecife@gmail.com
Rio Branco-AC: riobranco@agb.org.br
Rio de Janeiro-RJ: rio@agb.org.br
São Paulo-SP: saopaulo@agb.org.br
Três Lagoas-MS: treslagoas@agb.org.br
Uberaba-MG: uberaba@agb.org.br
Viçosa-MG: vicosa@agb.org.br
Vitória-ES: agb.vitoria@gmail.com

I Fórum de Grupos de Trabalho da
AGB
16 à 18 de novembro de 2012
Aracaju - SE

A AGB e os GTs
A AGB é uma entidade cuja história, desde a sua
fundação em 1934, se confunde com a história da
Geografa Brasileira. A Associação - nos seus
aspectos políticos, acadêmicos e institucionais sempre refletiu os movimentos epistemológicos, de
relações de poder e de atuação da Geografa.

Associação dos Geógrafos
Brasileiros
http://www.agb.org.br/
DEN 2012-2014

Local do Evento
Universidade Federal de Sergipe
Avenida Marechal Rondon - Aracaju - SE

A AGB constituiu-se enquanto um fórum de
construção de Geografas, que tem uma história
plural e coletiva. A assunção deste caráter plural
como algo central transforma a idéia de construção
coletiva num princípio estruturador de intervenções
e ações, que tem suas trocas, discussões e
encaminhamentos nas Reuniões de Gestão Coletiva
(RGCs), nas Assembléias, nos Encontros Nacionais
de Geógrafos (ENGs) e nos Congressos Brasileiros
de Geógrafos (CBGs), arenas principais de tomada
de decisão da entidade.
É neste sentido que ganham importância política
cada vez maior dentro da entidade, os Grupos de
Trabalho (GTs). Eles são pensados como espaços da
produção coletiva de posicionamentos da entidade –
que, sendo um fórum de construção de Geografas,
exerce atuação na Geografa e na Sociedade.

O que são os GTs?
Os GTs, antes de mais nada, constituem-se em
espaços de mobilização dos agebeanos e da própria
AGB. Os GTs realizam reflexões, formações,
intervenções e se organizam em torno de recortes
temáticos atuando sobre certos problemas
concretos. Atuam a partir de determinada demanda
social ou proposição interna de ação do próprio GT.
Diferentemente dos grupos de discussão e de
estudo, os GTs têm como propósito central
privilegiar as ações concretas junto à realidade
social, não deixando de incorporar o caráter
investigativo e reflexivo. Os GTs, portanto, mostramse como possibilidade de aproximação da AGB com
as organizações e movimentos populares, em que o
saber geográfco pode se articular e fortalecer as
lutas sociais.

PROGRAMAÇÃO
16/11
Sexta-feira

17/11
Sábado

18/11
Domingo

Manhã

Manhã

Manhã

9h - 12h

9h – 12h
Debate:

10h – 12h
Credenciamento
Comissão
Articulação de
GTs
e
Seção Local
Aracaju

Exposição dos
trabalhos dos
GT`s.

I Fórum de GTs da AGB
Nos dias 16, 17 e 18 de novembro ocorrerá o I
Fórum de GTs da AGB. Este será o primeiro espaço
da entidade a focar na forma-ação dos Grupos de
Trabalhos. O Fórum surge a partir da demanda
interna de aprofundamento dessa instância de ação
da entidade que confgura-se em um espaço
importante de criação e atuação política.
O Fórum de GTs se propõe a discutir questões como
a atuação da AGB na atual conjuntura política
brasileira, a concepção do GT no interior da AGB e a
articulação dos GTs Locais Temáticos e dos GTs
Nacionais.

Tarde
14h-17h30

Tarde
14h-17h30

Abertura

Debate
GTs locais e GTs
nacionais

Debate:
A conjuntura
nacional e os Gts
dentro da AGB
Ementa: o que
são os GTs,
concepções.

Ementa: desafo
da articulação
entre escala
local e nacional.
O que é e como
se organiza um
GT Nacional.

“Ações dos GTs
e relação com a
Comunidade
Geográfca e a
Comunicação.”
Ementa:
Comunicação
com a
comunidade
geográfca.
Instrumento de
articulação
entre os GTs e
externo aos GTs
(listas, blogs,
AGB em
Debate, sítio da
AGB, Terra
Livre, redes
sociais)

Tarde
14h-17h30

Plenária Final.
Encaminhamen
tos Nacional e
Locais

Noite
18h30

Noite
18h30

GTs Temáticos:
troca de
experiências.
Ementa:
Discussão das
atividades
desenvolvidas,
metodologias de
trabalho, espaços
e fóruns inseridos,
possibilidades de
articulações.
Debater
encaminhamentos
da plenária fnal
do ENG.

Diálogos entre
GTs Temáticos.

Apresentação
Cultura

Ementa:
construção de
linhas de ação
entre os
diferentes GTs;
articulação entre
GTs Nacionais.
Problemas,
linhas de ação e
formas de
operacionalizaçã
o.

Noite
18h30

