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Resoluções do Grupo 

No dia 22 de novembro de 2017, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se no Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) 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); Silvana Maria Pintaudi (Universidade de São Paulo); 

Rita de Cássia da Conceição Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte); Virgínia Célia 

Cavalcante de Holanda (Universidade Estadual Vale do Acaraú), Luiz Antônio Araújo Gonçalves 

(Universidade Estadual Vale do Acaraú) e Cláudio Ressurreição dos Santos (Rede Estadual de Ensino do 

Estado da Bahia); e, como convidados Joilson Cruz da Silva (Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia da Bahia - IFBA) e Paulo Roberto Baqueiro Brandão (Universidade Federal do Oeste da Bahia). 

Durante a reunião, foram debatidos os itens apresentados a seguir com suas respectivas deliberações. 1 – 

Projeto de Pesquisa para a Rede - Sidney apresentou o Projeto de Pesquisa que elaborou como ideia inicial 

para ser debatida entre os membros da rede. Logo após breve apresentação do conteúdo do projeto salientou 

o aspecto inicial da proposição que deveria muito mais servir como base para debates futuros. Como ideia 

inicial, entende que o projeto deve ser melhorado, principalmente tornando mais simples a análise proposta, 

de forma que estabeleça os princípios básicos para nortearem a rede. Silvana cumprimentou a organização dos 

documentos e também apoia a ideia de que o documento seja revisado para que atenda as demandas da rede 

no momento. Entende que há muitas contradições teóricas e metodológicas que precisam ser resolvidas para 

que não dê uma ideia equivocada do entendimento que se tem acerca do tema proposto. Considera que o 

documento trata muito mais do consumo do que do comércio propriamente dito e faz um histórico do percurso 

da Geografia do comércio e do consumo que não é apenas da Geografia. Silvana se colocou à disposição para 

fazer uma revisão no sentido de deixar o documento mais claro. O documento precisa ter um caráter que 

contemple mais a Geografia no Brasil. Luiz Antônio se manifestou no mesmo sentido corroborando a ideia de 

que o documento deva ser revisado para ser melhor direcionado para a proposta da rede. Cláudio sugeriu que 

o documento seja focado na Geografia. Rita sugeriu que se inclua o geográfico como ênfase nos estudos 

propostos, inclusive no próprio nome da rede, proposta que foi aprovada por todos. Como encaminhamento, 

foi proposto por Sidney que o projeto seja submetido à avaliação e revisão por parte de todos até a data de 

15/12/17. Depois dessa data será feita uma sistematização das novas contribuições apresentadas para que possa 

ser aprovado. Na sequência, Luiz Antônio manifestou sua preocupação referente à necessidade de 

institucionalização da rede. Paulo também se manifestou no mesmo sentido dizendo entender que a 

institucionalização, apesar de ser burocrática, também pode representar um ganho para a rede, principalmente 

no momento de formalizar projetos e pedidos de financiamento junto às instituições às quais estamos ligados. 

Diante disso, foi reafirmado pelo grupo o interesse em que se firme um Termos de Cooperação Técnica entre 

os membros da rede e mantenha-se as tratativas para formalizar essa cooperação de forma institucional. Ainda 

sobre o tema da formalização do grupo, Rita salientou a importância da institucionalização do grupo enquanto 

grupo de pesquisa. Silvana se prontificou a verificar a possibilidade de criar um Grupo de Pesquisas para 

certificação junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), caso não 

possa ser criado por ela deverá ser criado por Sidney. Em qualquer caso o intuito será o de reunir todos os 

pesquisadores das universidades participantes do convênio em rede. 2 - Plano de Trabalho – Logo após 

passou-se a discutir o Plano de Trabalho anexo ao Projeto de Pesquisa. Sidney explicou que se tratava de um 

documento importante, pois os convênios entre as universidades não podem ser estabelecidos sem o referido 

plano, onde estão previstos os objetivos, metas e etapas de execução do projeto. O Plano de Trabalho foi 

discutido e aprovado pelos presentes.  3 - Estatuto da Rede – Em seguida passou-se a discutir a proposta de 

Estatuto da rede. Sidney fez a leitura e foram sendo propostas discussões, esclarecimentos e alterações. A 

primeira proposta foi encaminhada por Rita, no sentido de que o geográfico deveria estar presente no próprio 

nome da rede, para que fosse identificada a proposta do grupo desde o início. A proposta foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes passando a rede a se chamar Rede Brasileira de Estudos Geográficos Sobre 



Comércio e Consumo, permanecendo a mesma sigla, ReBECCa. Silvana propôs que se alterasse o artigo 1º, 

no que se refere à composição da rede, restringindo a participação à professores e pesquisadores, por entender 

que se trata de uma rede de profissionais e que os estudantes estarão participando pela integração com os 

grupos nos quais estiverem envolvidos. No mesmo sentido se manifestaram Rita e Luiz Antônio. A proposição 

foi aprovada, passando a redação final do artigo 1º a ser a seguinte: “É uma rede de profissionais, professores 

e pesquisadores de Geografia, com interesse nos temas relacionados ao comércio e ao consumo”. Alterou-se, 

via de consequência, o artigo 28, 3º, III, que contemplava a possibilidade de convidado estudante, que passa 

a ter a seguinte redação: “Convidado, quando se tratar de profissional não integrante de nenhuma categoria 

anterior, de reconhecido mérito científico e ou produção relevante na área temática de interesse da Rede 

Brasileira de Estudos Sobre Comércio e Consumo, ReBECCa”. Rita sugeriu que a coordenação de Rede 

Digital também se preocupasse com a possibilidade de realizar eventos à distância. Sidney entende que tal 

proposição já está contemplada no artigo 26, II, que diz: que compete “propor e criar outros meios digitais 

eletrônicos para permitir o compartilhamento de dados, informações e publicações”, não havendo necessidade 

de alteração no texto, o que foi aceito por todos. Sidney sugeriu que fosse alterado no texto a forma de 

tratamento da estrutura do Colegiado de Coordenadores, passando a tratar-se de coordenações, para permitir 

o entendimento de um órgão coletivo e não de um cargo pessoal. A proposição foi aceita sendo trocado no 

texto a referência à coordenadores por coordenações, onde cabível, e mantido o entendimento de que as 

coordenações poderão ter a participação de mais pessoas além do coordenador, efetivamente. Silvana propôs 

que a atribuição da Coordenação de Filiação prevista no artigo 27, II, passe a ser redigida com a expressão 

“indicar” ao invés de “decidir”, haja vista que a Assembleia Geral deverá homologar a filiação. A proposição 

foi aceita passando o artigo 27, II a ter a seguinte redação “indicar à Assembleia Geral sobre a aceitação ou 

não das propostas encaminhadas para a filiação à rede”. Verificou-se que não haviam mais propostas de 

alteração do Estatuto sendo o mesmo, depois de discutido, aprovado pela unanimidade dos presentes, passando 

a valer a partir desta data. Na sequência Sidney propôs que se fizesse a indicação dos nomes para a composição 

das coordenações. Paulo sugeriu que se pudesse indicar membros da rede que não estavam presentes e, nesse 

caso, segundo proposição de Joilson, fosse concedido um tempo para confirmar a aceitação. Em seguida foram 

feitas as indicações. Sidney indicou Silvana para a Coordenação Geral da rede e Virgínia indicou Sidney para 

a Coordenação Adjunta. As manifestações foram em sentido de apoio considerando o histórico de ambos os 

indicados de participação na rede e no estudo do tema. Silvana se disse honrada com a indicação e que não 

esperava que fosse assumir esse encargo. Sidney se mostrou satisfeito e disse que trabalharia juntamente com 

Silvana para fazerem a coordenação da rede. As indicações foram aprovadas. Virgínia e Luiz Antônio se 

dispuseram a assumir a Coordenação de Eventos, tendo em vista estarem próximos da organização do evento 

regional em Teresina, Piauí. Virgínia sugeriu que Carlos Henrique assumisse a Coordenação de Publicação, 

tendo em vista a experiência que possuiu e a contribuição que poderá trazer para a rede. Silvana propôs que 

Rita assumisse a Coordenação de Filiação. Sidney indicou Dione Lihtnov para a Coordenação de Rede Digital. 

Todas as indicações foram aprovadas. O Colegiado de Coordenadores passa a contar com a seguinte 

composição: Coordenação Geral: Silvana Maria Pintaudi (USP); Coordenação Adjunta: Sidney Gonçalves 

Vieira (UFPEL); Coordenação de Eventos: Virgínia Celia Cavalcante de Holanda (UVA) e Luiz Antônio 

Araújo Gonçalves (UVA); Coordenação de Publicações: Carlos Henrique Costa da Silva (UFSCAR-

Sorocaba); Coordenação de Rede Digital: Dione Dutra Lihtnov (UFPEL); e, Coordenação de Filiação: Rita 

de Cássia da Conceição Gomes UFRN). Todos com mandato por dois anos, a contar da presente data. Virgínia 

solicitou a palavra para lembrar a todos que o prazo para envio dos artigos para publicação na Revista da Casa 

da Geografia, da UVA, encerra-se em 30 de novembro e que a previsão para a publicação da revista é de abril 

de 2018, por isso a necessidade de que se mantenha o cronograma. Não havendo nada mais a tratar eu, Sidney 

Gonçalves Vieira, redigi a presente carta para que se constitua memória do grupo e que tenha o valor de Ata 

de Fundação da Rede Brasileira de Estudos Geográficos Sobre Comércio e Consumo, ReBECCa, que segue 

assinada pelos participantes e membros das universidades conveniadas concordantes com o relato feito. 
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OBS.: O presente documento é uma cópia digital. O original, de igual teor, encontra-se assinado e tem uma cópia 

arquivada na Secretaria da ReBECCa. 

 

 


