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Resoluções do Grupo 

No dia 14 de setembro de 2017, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões do Instituto 

de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal, os membros da 

Rede Brasileira de Estudos Sobre Comércio e Consumo (ReBECCa), para tratar dos assuntos adiante 

relatados. Estiveram presentes na reunião Sidney Gonçalves Vieira (Universidade Federal de Pelotas, RS), 

Rita de Cássia da Conceição Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal), Silvana Maria 

Pintaudi (Universidade de São Paulo, USP), Carlos Henrique Costa da Silva (Universidade Federal de São 

Carlos/Sorocaba, SP), Dione Dutra Lihtnov (Universidade Federal de Pelotas), Susana Mara Miranda Pacheco 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Virgínia Célia Cavalcante de Holanda (Universidade Estadual 

Vale do Acaraú), Luiz Antônio Araújo Gonçalves (Universidade Estadual Vale do Acaraú). Também 

participaram da reunião Otoniel Junior (Instituto Federal do Ceará) e Rosa Lopes (Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte). Durante a reunião, foram debatidos os itens apresentados a seguir com suas respectivas 

deliberações. 1 – AVALIAÇÃO DO III SEMINÁRIO REGIONAL COMÉRCIO, CONSUMO E 

CULTURA NAS CIDADES. Os participantes fizeram uma avaliação positiva do evento realizado em Sobral, 

CE, no período de 19 a 22 de julho de 2017, salientando a importância da inserção do evento na programação 

da ReBECCa. Ainda foi salientada a significativa afirmação dos grupos de pesquisa sobre o tema no Nordeste, 

o que enseja a realização de mais eventos na área. Diante disso, a ampliação da ReBECCa com novas 

instituições do Nordeste passa a ser uma necessidade. 2 – PRODUÇÃO ACADÊMICA DA REDE.  Foi 

apresentada a proposta de que se crie um texto como “marco geral” da Rede a fim de guiar novas pesquisas e 

atividades dos pesquisadores na Rede. No mesmo sentido, Virgínia disse que a Revista Casa da Geografia da 

Universidade Vale do Acaraú, sob sua coordenação, será editada de forma a garantir a publicação dos textos 

selecionados no III SRCCC e que, além desses textos, poderia contemplar textos já apresentados em outros 

eventos para estimular a publicação dos membros da Rede. O envio dos textos estará disponível até novembro 

de 2017. Sidney e Silvana ficarão encarregados de fazer a apresentação do número da revista em nome da 

ReBECCa. 3 – CONVÊNIO DA REDE. Foi salientada a necessidade de dar início efetivo às atividades da 

Rede que, até então, dependem da existência formal de um convênio entre as universidades participantes. 

Sidney propôs a assinatura de um contrato entre os participantes, na forma de um termo de cooperação técnica, 

firmado pelos representantes das universidades participantes da Rede, enquanto o termo oficial não é assinado 

entre as universidades propriamente ditas. A proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Como 

isso, Sidney se comprometeu de encaminhar a todos um texto básico para ser debatido e aprovado na próxima 

reunião. A próxima reunião da ReBECCA deverá ser realizada entre 20 e 24 de novembro de 2017 na cidade 

de Salvador, BA, durante o Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Não havendo nada mais a tratar eu, 

Sidney Gonçalves Vieira, redigi a presente carta para que se constitua memória do grupo, que segue assinada 

pelos participantes. 


