São Paulo 21 de março de 2016

Aos Participantes

Os CINCCI's tiveram sua primeira edição em 2005, por iniciativa do LabCom,
Laboratório de Comércio e Cidade, junto ao departamento de Projeto da
FAUUSP, coordenado pela Profa Heliana Comin Vargas, começando,
timidamente, com uma chamada de trabalhos para apenas um dia de evento,
no espaço da FAU- Maranhão, organizado juntamente com dois alunos de pós
graduação e um de graduação - Fernando Garrefa, Ana Luisa Howard de
Castilho e Ellen Cesonis.
A resposta, surpreendentemente positiva, confirmou a importância da sua
continuidade e passou a contribuir com a formação de grupos de pesquisa
nesta área do conhecimento, que já se distribui pelo Brasil afora, com
relacionamentos internacionais. Este espraiamento das pesquisas pode ser
confirmado pela presença de cursos de Arquitetura e Urbanismo de
Universidades Públicas participando da organização dos diversos CINCCIs,
assim como pela origem dos autores que a cada edição recebe contribuições
de outras regiões do país. Neste ano, o evento ratifica seu caráter
internacional, com a presença de autores estrangeiros e a definição de três
línguas oficiais possíveis para as apresentações: Português, Inglês e
Espanhol..
Os colóquios já tiveram quatro edições (São Paulo, 2005, 2008, 2010 e
Uberlândia, 2013), sendo esta, de 2016, muito aguardada e festejada após 10
anos de existência. Neste processo, novos pesquisadores foram sendo
incorporados ao grupo, formando, hoje, o que consideramos uma efetiva rede
de pesquisadores sobre Comércio e Cidade.
A relevância social dos "Colóquios Internacionais sobre Comércio e Cidade:
uma relação de origem" consiste, fundamentalmente, na oportunidade de
discussão e de apresentação de pesquisas e projetos relacionados à temática
do terciário (comércio e serviços) e seus desdobramentos socioespaciais,
como subsídio às políticas públicas e também à atuação do setor privado.
Embora tenha tido como origem Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, os
CINCCI's tem primado por uma abordagem transdisciplinar, seja pela abertura
temática do evento, seja pela presença de profissionais de diversas áreas do
conhecimento compondo a comissão organizadora, as mesas redondas, as
conferências, o comitê científico, o que pode ser verificado no detalhamento
dos eixos temáticos de suas cinco edições em www.labcom.fau.usp.br.
Os Colóquios têm incorporado trabalhos sobre diferentes aspectos do comércio
e serviços varejistas, incluindo o turismo, que façam referência ou instiguem a
reflexão sobre sua relação com o ambiente construído.

Para o V CINCCI, o crescimento demográfico e a urbanização intensa, o
incremento de fluxos locais e regionais de diversas naturezas, a conexão 24
horas, os avanços tecnológicos, o hiperconsumo e as crises sistemáticas
reforçam, mais uma vez, a importância de se compreender a relação comércio
e cidade cujas transformações exigem uma constante busca pela superação
das dificuldades, em prol de cidades com melhor qualidade de vida urbana.
Para além da apresentação das pesquisas e trabalhos desenvolvidos, o V
CINCCI oferece a oportunidade de contato com especialistas internacionais e
nacionais por meio de suas palestras e conversas informais; estimula o diálogo
com autores de livros sobre Comércio, Consumo e Cidade; possibilita a
divulgação de trabalhos de graduação mediante a apresentação de pôsteres;
busca aprofundar o olhar sobre a atividade comercial com o III Concurso
Fotográfico e a respectiva exposição de fotografias; estimula a troca e o
comércio com o Leilão de livros; e, proporciona aos participantes uma visita
técnica em áreas de comércio e serviços no centro da maior cidade do país.
Todas estas atividades permitem uma maior interação e o estreitamento das
relações sócio culturais entre os participantes com as quais o comércio tem
uma relação de origem.
Para finalizar, deixamos aqui nossos agradecimentos a todos que, direta ou
indiretamente, colaboraram para a realização deste evento, onde destacamos:
a FAUUSP que nos recebe e nos apoia na logística do evento, por meio de
suas diversas sessões técnicas; os membros da Comissão Organizadora e
suas respectivas instituições; o apoio da FAPESP; os membros do comitê
científico; os palestrantes convidados, e os participantes que nos prestigiam.
Esperando ter um evento altamente produtivo, marcado pela troca de ideias,
informações, conhecimento e relacionamentos, damos a todos as boas vindas.

Comissão Organizadora

