
 2º chamada – Feira de Economia Popular e Solidária da Faculdade 

de Ciências Econômicas da UFMG 

 

O presente documento diz respeito à Chamada de Empreendimentos 

Populares e Solidários para participação na Feira de Economia Popular e 

Solidária da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, promovida pela 

Colmeia Solidária (Grupo de estudos, pesquisa e extensão em economia 

popular e solidária da FACE/UFMG). A chamada tem o intuito de democratizar 

o acesso à feira e dar transparência ao processo de seleção dos 

empreendimentos. As/os interessadas/os devem preencher o formulário que se 

encontra no site https://goo.gl/forms/sykUxTiZryb3vgrL2 e ler atentamente as 

instruções contidas neste documento. 

 

1.  Disposições gerais  

 A presente chamada selecionará empreendimentos populares e 

solidários para participar das Feiras de Economia Popular e Solidária do 

primeiro semestre de 2019 no Hall da Faculdade de Ciências Econômicas 

da UFMG, campus Pampulha.  

 As feiras seguirão o seguinte calendário: 

1. 27/03, quarta-feira – das 08:00hs às 18:00hs; 

2. 10/04, quarta-feira – das 08:00hs às 18:00hs; 

3. 15/05, quarta-feira – das 08:00hs às 18:00hs; 

4. 11/06 e 12/06, terça-feira e quarta-feira – das 08:00hs às 18:00hs; 

 A última feira do semestre, nos dias 11/06 e 12/06, será acompanhada 

por uma atividade formativa dos alunos da disciplina de Economia Social e 

Solidária e Comércio Justo.  

As datas das feiras poderão ser ajustadas ao longo do semestre. 

 A presente chamada irá designar 5 empreendimentos entre os 

selecionados para participar de cada feira. Sendo assim, para a feira do dia 

27/03, a primeira do semestre, o resultado será divulgado até o dia 21/03. 

 Os demais empreendimentos que não forem selecionadas para 

participar dessa primeira feira irão compor uma lista de espera de 

empreendimentos. A partir dessa lista serão selecionados os 

empreendimentos que ficaram como excedentes para participação das 

próximas feiras – a participação na feira é rotativa. 

https://goo.gl/forms/sykUxTiZryb3vgrL2


 

 

2. Objetivos 

 Os principais objetivos da Feira de Economia Popular e Solidária da 

FACE/UFMG são: 

I. Expandir os espaços de comércio da Economia Popular e Solidária 

dentro da Universidade, buscando reduzir o gargalo relacionado ao 

escoamento da produção; 

II. Ocupar o espaço da Faculdade de Ciências Econômicas com a 

discussão sobre Economia Popular e Solidária e Agroecologia; 

III. Fomentar um processo de autogestão da realização das feiras. 

 

3. Público-alvo 

 Os empreendimentos que podem se candidatar devem atender aos 

seguintes critérios: 

I. Participar do movimento de Economia Popular e Solidária; para os que 

não participam, demonstrar interesse de participar de atividade formativa 

(que condiciona a continuidade de participação do empreendimento no 

projeto); 

II. No caso dos alimentos, estar alinhado à discussão da agroecologia e/ou 

da produção orgânica. 

 

4. Critérios de Seleção/Participação 

I. O empreendimento que formar um grupo de mais de 3 pessoas terá 

preferência; 

II. Os grupos em que as mulheres componham mais de 50% do pessoal 

envolvido terá preferência; 

III. Os grupos precisam ter a maior parte do seu produto produzido dentro 

do próprio grupo – não serão aceitos atravessadores ou grupos que 

obtenham a maior parte dos seus produtos/receita de terceiros; 

IV. Não serão aceitos produtos industrializados (comprados da indústria ou 

de outros e colocados para revenda); 

V. Os empreendimentos oriundos de algum município da região 

metropolitana e/ou que tenha ligação com o projeto LUMEs/UFMG 

(Lugares de Urbanidade Metropolitana) serão favorecidos; 

VI. Os grupos selecionados devem participar das feiras durante todo o 

horário de funcionamento. Os grupos que sem justificativa não 

comparecerem à feira, ou que saiam da feira antes do horário do fim, 



serão penalizados com o impedimento da participação da próxima 

chamada pública. 

 

 

5. Inscrições 

 As inscrições serão feitas através do formulário que se encontra no 

https://goo.gl/forms/sykUxTiZryb3vgrL2 até o dia 20/01, às 00:00hs. Pedimos 

que preencham o formulário da maneira mais completa possível. 

6. Seleção 

 A seleção será feita por área (Artesanato, Confecção, 

Alimentação/Agroecológico, Higiene e Limpeza, Mudas e Sementes), 

reservando o direito ao Comitê de Realização da Feira de redistribuir o total de 

vagas entre as áreas, de acordo com o perfil do evento junto ao qual será 

realizada a feira. 

 Serão avaliados: participação em fóruns, grupos ou redes de Economia 

Popular e Solidária; integração com a temática da Economia Solidária; 

participação em algum tipo de atividade formadora ligada aos temas; e, no 

caso dos alimentos, relação com o movimento de Agroecologia e Produção 

Orgânica.   

 A seleção diz respeito ao empreendimento como um todo. Caso o 

empreendimento seja uma cooperativa, associação ou grupo informal, ficará a 

critério do grupo a escolha do(s) expositor(es) responsáveis no dia do evento, 

sendo recomendado que um ou dois expositores por empreendimento estejam 

presentes durante as feiras. 

Além disso, a fim de ampliar o conjunto de empreendimentos e produtos 

participantes, na rotatividade, será dada prioridade a empreendimentos que 

não participaram dos eventos anteriores. 

 

7. Resultado e Considerações 

 O resultado será publicado em nossa página do Facebook 

https://www.facebook.com/colmeiasolidariaufmg/ a partir do dia 21 de março de 

2019. Será enviado um e-mail de confirmação do resultado em até dois dias 

úteis após a divulgação na página. 

 O empreendimento deverá confirmar sua participação até 3 dias após a 

divulgação do resultado, para que, no caso de desistência, haja tempo hábil 

para a alocação de outro empreendimento.  

https://goo.gl/forms/sykUxTiZryb3vgrL2
https://www.facebook.com/colmeiasolidariaufmg/


 O projeto disponibilizará mesas e cadeiras para os empreendimentos 

participantes. Os empreendimentos estão livres para trazer estrutura (mesas e 

cadeiras) nos dias da feira. Além disso, os forros e ornamentos das mesas 

também são de responsabilidade dos/das expositores/as. 

 O transporte dos produtos ficará sob responsabilidade dos 

empreendimentos, uma vez que o projeto não conta com recursos para este 

fim. 

8. Disposições finais 

 Os casos omissos e as situações não previstas nesse documento serão 

solucionados pela equipe do projeto em diálogo com os empreendimentos. 

 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou 

anulada, em parte ou completamente, por decisão da equipe do projeto, sem 

que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 


