
 

 

 

Olá, tudo bem? Este e-mail tem o objetivo de elucidar algumas questões que 
foram feitas a coordenação do evento no decorrer da última semana e também 
expressa gratidão a todxs que estão participando desta edição do ENANPEGE. 
 

1) MANIFESTAÇÃO DA ANPEGE SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 

A ANPEGE esclarece que os valores lançados, a título de inscrição no XIV 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Geografia, se fundamentam tendo em vista que: 
 

a) A Associação mantém suas atividades políticas de representação, 
historicamente, a partir do pagamento de anuidades e dos fundos consolidados 
nos eventos da mesma forma como se mantém a AGB e outras associações 
científicas. Os gastos com secretaria, contabilidade e editoração da Revista 
ANPEGE são mensais; 
 

b) Os Programas de Pós-Graduação em Geografia, diante dos cortes da 
CAPES e da imposição de limitações burocráticas nas Universidades, 
apresentaram, nos últimos anos, enormes dificuldades em pagar as anuidades 
da ANPEGE. Dos 72 Programas afiliados, apenas 33 conseguiram pagar a 
anuidade no ano de 2019, ou seja, apenas 47% dos Programas que compõem 
a Associação. 
 

c) A CAPES e CNPq não abriram editais e nem aprovaram recursos para as 
atividades científicas. Seus aportes significava uma ajuda importante da 
realização de eventos científicos; 
 

d) O XIV ENANPEGE será realizado de forma virtual e, dada a magnitude do 
evento, foi necessária a contratação de empresa especializada na organização 
do site e transmissão do evento, o que envolve custos consideráveis. 
 

e) As Diretorias da ANPEGE têm o compromisso de permanência histórica da 
entidade, sendo os recursos adquiridos com a inscrição destinados não apenas 
para os custos relativos à realização do XIV ENANPEGE, mas para garantir 
reserva de valores à diretoria subsequente para que esta possa manter posição 
autônoma, crítica, bem como assegurar a realização dos eventos futuros, uma 
vez que a manutenção de sua historicidade é também o que credencia 
avaliação qualitativa do ENANPEGE diante da qualidade da comunidade 
científica; 

http://enanpege.com.br/form-inscricao.php
http://enanpege.com.br/index.php


 

f) A Comissão Organizadora do evento ainda estuda a possibilidade de isenção 
da taxa de inscrição para uma parte dos mestrandos e doutorandos. Dada à 
crise financeira e sucateamento da ciência, a organização do evento foi 
indagada por alguns discentes quanto a impossibilidade de pagamento da taxa 
de inscrição. O sentimento é o de não permitir que discentes com 
trabalhos aprovados deixem de participar do evento por falta de recurso. 
 

Estes fatores explicitam a necessidade das inscrições, considerando ainda que 
as importâncias apresentadas no ENANPEGE estão aquém dos valores 
cobrados por outras entidades científicas, inclusive das Ciências Humanas. 
Ressalta-se que o maior valor (R$ 200,00) recai sobre os Professores 
Universitários, que representam, em geral, apenas 30% dos inscritos e, mais 
do que tudo, em tempos de franco ataque à Ciência, é fundamental que todos 
nós nos comprometamos com a entidade e a sua permanência.  
 

QUERO PARTICIPAR 
 
2) ISENÇÃO DE TAXA DE INCRIÇÃO PARA DISCENTES DE MESTRADO E 
DOUTORADO SEM BOLSA 
 

A isenção de taxas de inscrição são frequentes em alguns eventos da 
Geografia e direcionadas à participação de Movimentos Sociais e Professores 
da Escola Pública do Ensino Básico. Na atual conjuntura, discentes passaram 
a indagar à ANPEGE sobre a possibilidade de isenção. Com isso, avaliamos a 
necessidade de contribuir com os discentes que não podem realizar o 
pagamento da inscrição, mas que tiveram seu trabalho aprovado nos GT’s. 
 

A forma e quantidade de isenções de inscrições no XIV ENENPEGE está 
sendo discutida pela diretoria da associação e será divulgada pelo site da 
ANPEGE e do ENANPEGE apenas após a publicação dos aceites dos 
resumos expandidos. A princípio, a isenção estará condicionada à 
apresentação de documento comprobatório emitido pelo Programa de 
Pós-Graduação de que o discente não é bolsista. 
 
3) AGRADECIMENTO AOS COORDENADORXS DE GRUPOS DE 
TRABALHO (GT’S) 
 

A submissão de 73 propostas para Grupos de Trabalho indicou, para além da 
variedade e riqueza temática, um quadro importante das preocupações que 
pesquisadores e pesquisadoras assumem em uma conjuntura dramática de 
destruição do Estado Brasileiro (e de uma de suas dimensões: destruição da 
ciência e da Universidade). 
 

Agradecemos aos coordenadorxs pela disposição de tempo e trabalho para 
garantir o debate geográfico nessa conjuntura. Alegrou muito à Comissão 
Organizadora a elaboração dos cartazes de divulgação confeccionados pelas 
próprias coordenações de GT’s. 
 
Estamos arquivando todos os cartazes que tivemos acesso e pretendemos 
fazer um mosaico que represente a Geografia pelos GT’s do ENANPEGE. 

http://enanpege.com.br/form-inscricao.php


Também haverá a divulgação de cartazes padronizados feitos pela empresa 
que assessora o evento. 
 
Diretoria da ANPEGE – 10 de maio de 2021 
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