
 
 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 
Gestão 2022- 2023 

Outros Outubros Virão 

 

 

1ª Circular do XV ENANPEGE  

 
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE) realizará 

entre os dias 09 e 13 de outubro de 2023 o XV Encontro Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Geografia (XV ENANPEGE). O evento será presencial e ocorrerá na 

cidade de Palmas, Tocantins. 

Nesta XV edição do ENANPEGE, em que a associação comemorará 30 anos de 

existência, o tema “Geografias da Esperança: revisitar o Brasil, dialogar com o 

mundo” norteará as temáticas debatidas nas Conferências, Mesas Redondas, Grupos de 

Trabalho (GTs) e trabalhos de campo. Desde o início da pandemia, esta será a primeira 

edição presencial do evento. Este acontecerá ainda num contexto de crises institucionais, 

notadamente política e econômico-financeira, cujo reflexo se projeta diretamente sobre a 

organização das universidades e, nelas, sobre os programas de pós-graduação. Isso nos 

leva a compreender a necessidade de um evento que represente uma transição de cenários 

e a oportunidade de lançar um olhar crítico sobre os efeitos da pandemia na pesquisa, na 

formação docente e na produção geográfica. 

O evento proporcionará discutir os principais temas que envolvem o contexto político, 

social e ambiental do país e, em particular, as perspectivas da educação, da pesquisa, da 

formação acadêmica, da ciência e tecnologia, sobretudo no Brasil. Vale destacar que o 

ENANPEGE é o principal evento realizado no país para o debate acerca do sistema de 

pós-graduação da ciência geográfica, contribuindo para a avaliação dos seus programas, 

para o aprimoramento da ciência brasileira, para a formação de recursos humanos –  

mestres e doutores, ao reunir docentes, pesquisadores, discentes, dirigentes institucionais 

de várias partes do país e, mesmo, do exterior, assim como representantes de movimentos 

sociais.   

O site e a identidade visual do evento estão em construção e serão divulgados junto à 2ª 

Circular, quando da abertura para proposições de GTs.  

A Comissão Organizadora e a Diretoria da ANPEGE reconhecem a potência deste 

(re)encontro e trabalhará para o melhor acolhimento da comunidade geográfica no evento.    

 

Saudações! 

Diretoria da ANPEGE, 02/11/2022.  


