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1. Do projeto 

 

1.1 O projeto Feirinha da Gente é uma feirinha de negócios 

desenvolvida pela Universidade Tiradentes que visa investir no espírito empreendedor 

dos acadêmicos nos campi da Unit em Sergipe. 

2.1 A feirinha tem por finalidade: 
1.2.1. difundir as diferentes propostas de comércio produzidas pelos 

acadêmicos da Universidade Tiradentes de maneira artesanal (bijuterias, gastronomia, produtos 

naturais, material de consumo, bordados, crochê, mosaico, vestimentas). 

1.2.2. incentivar o crescimento econômico dos acadêmico. 

1.2.3. potencializar o desejo dos acadêmicos pelo empreendedorismo 

artesanal. 

 

 

2. Da inscrição 

 

1.1 A inscrição irá acontecer até o dia 23 de novembro, às 12h, e o 

participante informa o nome completo, matrícula, data de nascimento, campus, curso e tipo de 

comércio. 

2.1 A inscrição poderá ser prorrogada, caso a comissão organizadora 

julgue necessário. 

3.1 Só será permitida uma inscrição por pessoa.  
 

 

3. Da participação 

 
1.1 Só é permitida a inscrição do acadêmico da Unit. 

2.1 O expositor só poderá participar mediante inscrição realizada no site 

preenchendo todas as informações corretamente no tempo estipulado pela comissão 

organizadora. 

3.1 Serão abertas 20 vagas para os expositores, acadêmicos e 

colaboradores da Unit, até o dia 23 de novembro, às 12h. 

4.1 Fica facultada ao produtor participante, e ao representante de 

grupos, a eleição de um ajudante, a ser inscrito junto à coordenadoria do projeto, no ato 

do cadastramento. 

5.1 A ornamentação do ambiente deve ser feita pelo participante e 

obedecer o espaço disponibilizado pela comissão organizadora com o tema: Natal. 

6.1 No dia, 23 de novembro, às 13h20, na sala 8 do bloco D, haverá uma 

reunião de alinhamento com os participantes, a presença é indispensável.  
 

 

Parágrafo primeiro. É expressamente proibida a comercialização por parte dos 

expositores participantes da feira de qualquer tipo de droga proibida pela legislação 

vigente por meio da Lei nº 11.343/06. 

 

Parágrafo segundo. Não será permitida a comercialização de  acessórios  íntimos ou 

de cunho pejorativo.  

Parágrafo terceiro. O transporte do produto comercializado é de responsabilidade do 

expositor. 

 

Parágrafo quarto. As autorizações dos produtos que precisam dos Direitos Autorais devem 

ser solicitadas pelo Expositor. 
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Parágrafo quinto. Fica limitada a comercialização de comidas regionais servidas em 

recipiente descartável e acondicionada em vasilhas adequadas e devidamente 

higienizadas. 

 

 

 

4. Espaço 

 

Parágrafo único. Será fornecido um estande com espaço de 2m de largura e 2m de 

profundidade, uma mesa com quatro cadeiras – por inscrito, além de um ponto 

elétrico 110w. O produto elétrico não poderá ultrapassar uma carga elétrica de 

110w.  

 

 

5. Realização do evento 

 

1.1  O evento irá acontecer nos dias 24 e 25 de novembro no 

campus Farolândia, das 9h às 22h, portanto o expositor não poderá sair antes 

do encerramento da Feira. 

2.1  A seleção vai levar em conta a variedade de produtos que 

se pretende ofertar no projeto Feirinha da Gente, com o objetivo de garantir um 

bom “mix” e qualidade nos produtos e serviços comercializados. 

3.1  A Unit não irá disponibilizar ao participante nenhum tipo 

de importância. 

4.1 Os organizadores do evento fornecerá a infraestrutura 

necessária à realização da feira, devendo constar de barracas padronizadas. 
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