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Às Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação em Geografia 

Prezadas(os), 

 

A Direção da ANPEGE biênio 2020/2021 vem mui respeitosamente saudar os Programa de 

Pós-Graduação em Geografia associados a entidade. 

Vivemos um contexto ímpar em toda história recente da humanidade, com a explosão 

mundial da pandemia do Covid19 e sabemos que este momento e o futuro nos provocará a 

reorganiza-nos, porém acreditamos que esta é uma oportunidade para que possamos rever 

prioridades e redefinir projetos e visões sociais de mundo que não estejam alicerçadas na 

competição e na fragmentação de nossas relações . Este caminho não será fácil, mas a solidariedade 

é um imperativo neste enfrentamento. Ressaltamos que esta Direção reafirma o compromisso 

pleno com a Unidade da Geografia, com o respeito às suas especificidades e buscará garantir a 

participação equânime de seus percursos epistêmicos, ampliando o diálogo entre os mesmos e 

valorando a divulgação dos resultados de suas pesquisas. Exemplo, prático nesta direção se refere 

à consulta e a consolidação ampla do Conselho Consultivo da entidade, com princípios de 

diversidade (área, gênero, entre outros). 

Esta direção assume a entidade em um contexto de pleno ataque à ciência e ao saber. Este 

processo vem se materializando em sucessivos cortes de bolsas e demais recursos aos Programas 

de Pós-graduação, refletindo na queda do pagamento das anuidades, como vemos no gráfico 

abaixo.  

Temos atualmente 58 programas de Pós-Graduação filiados a ANPEGE. Os dados 

apresentados permitem observar uma queda no pagamento das anuidades a partir de 2016, 

período iniciado com golpe de 2016 e sucessivos ataques e cortes a pesquisa brasileira. Diante deste 

contexto fechamos o ano de 2019, com 27 programas inadimplentes (46,5%), o quadro mais grave 

de nossa entidade nos últimos 10 anos. 
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Fonte: Tesouraria ANPEGE, 2020. 

 

Como sabem a associação somente dispõe destes recursos de anuidade para fazer frente às 

suas despesas. Compreendemos as dificuldades enfrentadas pelos Programas em geral diante 

cortes estabelecidos pelo Governo Federal, entretanto pedimos a compreensão de todos no sentido 

de fazer um esforço visando garantir o pagamento da anuidade e sairmos dessa crise fortalecidos 

enquanto uma categoria de cientistas engajadas(os) na busca de caminhos alternativos e de 

transformação para uma sociedade mais justa.  

Reconhecemos os problemas, mas também temos a possiblidade de fortalecer a entidade 

buscando novos filiados. No Brasil, temos 76 Programas de pós graduação em Geografia, destes 58 

filiados a ANPEGE e 18 que podem vir a somar-se. 

Vamos pensar nesta perspectiva e dialogar com os programas e verificar suas dificuldades 

em relação às estruturas e anuidades, iniciando uma campanha de aproximação dos novos 

programas, unindo-nos.   
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Fonte: Tesouraria ANPEGE, 2020. 

 

A ANPEGE possibilita várias formas de pagamento da anuidade (R$ 850,00) e trabalharemos 

de acordo com a melhor opção para os programas.  

A opção mais rápida e com menos custo para entidade é o deposito bancário com envio do 

comprovante para o e-mail tesouraria_anpege@hotmail.com . Os dados para o depósito são: 

Banco do Brasil – Agência  3559-9 conta corrente 9742-X. (Valor da anuidade R$ 850,00). 

 

Outra possibilidade é o boleto bancário. Para os programas que optarem por esse 

pagamento, solicitamos que nos envie, o mais breve possível, os dados para emissão dos boletos e 

a melhor data para o pagamento da anuidade pelo Programa.  

 

Dados solicitados para emissão de boleto: 

Nome do Pagador: 

CPF/CNPJ: 

Endereço completo com CEP: 

Data pagamento: 
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É importante informar e ressaltar que para gerar um boleto a ANPEGE tem custos junto ao 

Banco do Brasil, então, caso o Programa receba o boleto e não pague na data estabelecida ou tenha 

informado o nome errado do pagador, este é cancelado e a Associação arcará com as despesas de 

emissão de novo boleto, o que amplia as despesas da Associação. Assim, contamos com os 

Programas para nos ajudar a evitar gastos desnecessários. 

Alguns Programas pagam a anuidade a partir de EMPENHO, nestes casos é necessário que 

o mesmo seja acompanhado junto ao setor financeiro, pois nem sempre o EMPENHO é pago pela 

instituição. Assim, solicitamos que logo que tenham o comprovante de pagamento via EMPENHO, 

nos enviem uma cópia para procedermos a elaboração e envio do recibo de quitação. 

Aos Programas que já realizaram o pagamento da anuidade de 2020, agradecemos e 

solicitamos que nos enviem o comprovante para que possamos atualizar nossos registros. 

Desde já agradecemos a todos a compreensão e nos disponibilizamos para responder 

eventuais dúvidas referentes à tesouraria pelo e-mail: tesouraria_anpege@hotmail.com 

Abraço fraterno, 

Presidente Prudente, 20 de maio de 2020. 

 

 

Carlos Alberto Feliciano 

Tesoureiro – Gestão 2020/2021 
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