
Constituição da Rede Global de Geografia das Finanças (FinGeo)

Projeto aprovado pelo Comitê Executivo da FinGeo em 30 de setembro de 2021 (+
alterações de 16 de novembro de 2021)

1. NOME

1.1. O nome dessa organização é Rede Global de Geografia das Finanças
(FinGeo, a partir de então também chamada de Rede).

2. OBJETIVOS

2.1. FinGeo é uma rede aberta, democrática e interdisciplinar de acadêmicos,
profissionais e especialistas interessados   em pesquisas sobre a
espacialidade do dinheiro e das finanças e suas implicações para a
economia, sociedade e natureza.

2.2. Os principais objetivos da Rede são: a. promover e estimular a diversidade, a
inovação e a excelência neste campo de investigação; b. facilitar a
colaboração e compartilhamento de resultados de pesquisa em uma escala
mundial; c. informar estratégias e políticas públicas e privadas; d. contribuir
para um debate público mais amplo sobre o papel das finanças no mundo.

2.3. Para atingir esses objetivos, as atividades principais do FinGeo incluem a
criação, compilação e disseminação em escala global de: a. resultados de
pesquisa em diversas formas; b. informações sobre iniciativas de pesquisa;
c. informações sobre oportunidades de financiamento e colaboração; d.
conjuntos de dados e outros materiais de pesquisa e ensino. A Rede
alcançará membros em todo o mundo por meio de atividades presenciais,
híbridas ou on-line, incluindo seminários, workshops, conferências e uma
escola para alcançar o máximo impacto e inclusão.

3. ASSOCIAÇÃO

3.1. A associação à Rede está aberta a todos os indivíduos que partilham os
Objectivos da Rede, concordam em vincular-se à sua Constituição e que se
inscrevem para a associação no site FinGeo. A adesão é gratuita.

3.2. É responsabilidade de cada membro garantir que seus detalhes de contato
fornecidos para fins de associação estejam atualizados.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4.1. Comitê

4.1.1. Os negócios da Rede entre Assembleias Gerais Ordinárias (AGOs)
serão conduzidos pelo Comitê FinGeo (doravante o Comitê) eleito na
Assembleia Geral Anual.

4.1.2. O Comitê será composto por não menos que três membros para
garantir os cargos centrais de Presidente, Secretário e Tesoureiro.



Antes das eleições, o comitê titular pode estipular cargos não
essenciais, incluindo, mas não limitado a: Editor(es) da Série de
Documentos de Trabalho, Diretor(es) de Eventos, Diretor(es) de
Repercussão, Diretor(es) de Comunicação, Representante(s) em
Início de Carreira ). Outros cargos podem ser criados pelo Comitê de
acordo com as necessidades.

4.1.3. Entre as Assembleias Gerais, o Comitê também pode cooptar
membros não eleitos conforme necessário para a boa execução das
tarefas organizacionais e/ou para salvaguardar os princípios de
diversidade. Todos os membros cooptados devem ser confirmados
em seus cargos pela AGO mais próxima para que continuem a
ocupar seus cargos.

4.1.4. Todos os cargos do Comitê serão por um período de três anos e
renovável por um segundo mandato de três anos. Os ex-membros do
Comitê podem ser reeleitos para o Comitê após um período de
reflexão de um ano.

4.1.5. Os cargos principais de Presidente, Secretário e Tesoureiro devem
ser eleitos entre os membros do Comitê que já ocupam cargos no
Comitê há pelo menos um ano ou entre antigos membros do Comitê
após um período de distanciamento. O(s) candidato(s) a Presidente
precisa(m) garantir uma indicação de pelo menos dois membros da
FinGeo. Os candidatos aos cargos de Secretário e Tesoureiro
precisam garantir uma indicação de pelo menos um membro da
FinGeo cada para se qualificar para a eleição. Caso não se
apresente(m) candidato(s) adequado(s) que atendam ao critério de
experiência do Comitê, o(s) cargo(s) estará(ão) aberto(s) para
eleição(s) para qualquer(s) membro(s) FinGeo que assegurem as
indicações exigidas.

4.1.6. Os cargos não essenciais podem ser ocupados por membros eleitos
do Comitê em exercício, membros do Comitê recém-eleitos ou
ex-membros do Comitê eleitos após o período de reflexão. As
auto-indicações são suficientes para cargos não essenciais.

4.1.7. Os Representantes em Início de Carreira ocuparão cargos no Comitê
por três anos, após os quais poderão ser eleitos para outras funções
essenciais ou não essenciais do Comitê.

4.1.8. A Rede considera a diversidade geográfica e de gênero uma
prioridade. As funções centrais do Presidente, Secretário e Tesoureiro
devem incluir uma pessoa do sexo oposto. Um máximo de dois terços
do Comitê pode ser do mesmo sexo. A Rede procura ser
geograficamente inclusiva, visando a representação de todas as
regiões do mundo. O Comitê tomará medidas para incentivar os
membros do grupo de regiões sub-representadas a concorrer a



cargos. O Comitê pode cooptar membros para aderir aos critérios
descritos acima, conforme artigo 4.1.3.

4.2. Embaixadores Regionais

4.2.1. O Comitê nomeará Embaixadores Regionais FinGeo para ajudar a
promover os objetivos da FinGeo em todas as regiões do mundo. Os
cargos são mantidos por um período de três anos e podem ser
renovados uma vez.

4.2.2. Os Embaixadores Regionais podem servir simultaneamente no
Comitê e vice-versa.

4.2.3. Os Embaixadores Regionais devem ser membros FinGeo.

4.3. Conselho Consultivo

4.3.1. O Comitê será apoiado por um Conselho Consultivo independente.
Os membros do Conselho Consultivo serão indicados pelo Comitê
para um mandato de três anos, renovável uma vez por um segundo
período de três anos. Os membros do Comitê que deixam o Comitê
são automaticamente convidados a integrar o Conselho Consultivo.
Um máximo de dois terços do Comitê pode ser do mesmo sexo.

4.3.2. Os membros do Conselho Consultivo não podem ocupar
simultaneamente cargos no Comitê.

4.3.3. Advisory Board members do not have to be FinGeo members.

4.3.4. Os membros do Conselho Consultivo não precisam ser membros da
FinGeo.

4.3.5. O Comitê consultará o Conselho Consultivo sobre quaisquer questões
importantes relacionadas à Rede ou quaisquer assuntos que
considere apropriados. As decisões do Conselho Consultivo são
puramente de aconselhamento, e o Comitê não está vinculado a elas.

5. REUNIÕES

5.1. Assembleias Gerais Anuais

5.1.1. Uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) será realizada anualmente, o
mais tardar quinze meses após a AGO anterior.

5.1.2. A AGO pode ser realizada como uma reunião presencial/face-a-face,
híbrida ou somente online. O formato da AGO será decidido pelo
Comitê. Os membros serão notificados por escrito (via e-mail e redes
sociais) com antecedência mínima de 60 dias da data da AGO,
informando local, data e horário, bem como informações de todas as
vagas a serem preenchidas no Comitê. Os itens a serem levantados
pelos membros deverão ser encaminhados ao Secretário com no
mínimo 7 dias de antecedência da reunião.



5.1.3. As inscrições para cargos no Comitê deverão ser feitas ao Secretário
e serão aceitas até quatorze dias antes da AGO. O candidato também
envia um breve currículo e uma carta de motivação de no máximo
uma página detalhando a visão e a estratégia para ocupar o cargo.
Candidatos para os cargos principais de Presidente, Secretário e
Tesoureiro também devem garantir indicações conforme detalhado no
artigo 4.1.5. As inscrições para vagas não essenciais podem ser na
forma de auto-nomeação.

5.1.4. O quórum para a AGO será de 25 membros, além da maioria do
Comitê titular.

5.1.5. Na AGO:

● O Comitê Titular apresentará um relatório do trabalho da FinGeo.
● O Comitê Titular apresentará as contas financeiras da FinGeo para o

ano anterior.
● O Comitê Titular realizará eleições para cargos vagos no Comitê.

5.1.6. Todas as decisões tomadas pela AGO (exceto Emendas à
Constituição) devem ser aprovadas por pelo menos a maioria simples
dos membros da FinGeo presentes. Se o número de votos expressos
de cada lado for igual, o presidente da assembleia terá um voto de
qualidade adicional.

5.2. Reunião geral extraordinária

5.2.1. Uma Assembléia Geral Extraordinária (AGE) pode ser convocada
pelo Presidente ou pela maioria do Comitê ou por quaisquer 20
membros da Rede.

5.2.2. O Secretário deve avisar com antecedência mínima de 30 dias da
realização da AGE por escrito (via e-mail e redes sociais) a todos os
membros da Rede, informando o local, data e hora.

5.2.3. O quórum para a AGE será de 25 membros, além da maioria do
Comitê titular

5.3. Reuniões do Comitê

5.3.1. O Comitê se reunirá conforme necessário e pelo menos quatro vezes
por ano.

5.3.2. As reuniões do Comitê podem ser convocadas pelo Presidente ou
Secretário. Os membros do Comitê devem ser notificados das
reuniões pelo menos sete dias antes da reunião.

5.3.3. O quórum para as reuniões do Comitê é de dois membros do Comitê
ou mais da metade dos membros do Comitê – o que for maior.

5.4. Regras de Procedimento para Reuniões do Comitê



5.4.1. Todas as questões que surgirem em qualquer reunião serão
discutidas abertamente e a reunião procurará encontrar um acordo
geral com o qual todos os presentes possam concordar.

5.4.2. Se não for possível chegar a um consenso, será feita uma votação e
uma decisão será tomada por maioria simples dos membros
presentes. Se o número de votos expressos de cada lado for igual, o
presidente da reunião terá voto de desempate.

5.5. Reuniões entre o Comitê e Embaixadores Regionais

5.5.1. O Comitê se reunirá com Embaixadores Regionais conforme
necessário, mas normalmente pelo menos uma vez por ano.

5.6. Reuniões entre o Comitê e o Conselho Consultivo

5.6.1. O Comitê se reunirá com o Conselho Consultivo conforme
necessário, mas normalmente pelo menos uma vez por ano.

6. ALTERAÇÕES À CONSTITUIÇÃO

6.1. Alterações à constituição só podem ser feitas na Assembleia Geral Ordinária
ou em Assembleia Geral Extraordinária.

6.2. Qualquer proposta para emendar a constituição deve ser entregue ao
Secretário por escrito. A proposta deve, então, ser divulgada com a
convocação da reunião, com pelo menos 60 dias de antecedência.

6.3. Qualquer proposta para alterar a constituição exigirá uma maioria de dois
terços dos membros FinGeo presentes pessoalmente ou online.


