
EDITAL N° 10/2022 – UNITRABALHO/UEM

A professora Mara Lucy Castilho, coordenadora do projeto “Quitutes e Belezuras
- a identidade cultural e regional refletida na alimentação e no artesanato”, vinculado
ao Programa Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e os Movimentos
Sociais - Incubadora Unitrabalho - da Universidade Estadual de Maringá, na Cidade de
Maringá-PR, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o chamamento de inscrições
de expositoras e expositores para participarem da FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art 1°. O presente edital tem como objetivo realizar a inscrição de empreendimentos
econômicos solidários (formais ou informais) para participarem da FEIRA DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ que acontece no campus
sede da UEM. Os inscritos devem ter formação em Economia Solidária (cursos de extensão
comprovados e reconhecidos) ou se comprometer em adquiri-la junto à Incubadora
Unitrabalho UEM/Sede quando disponibilizada.

2. SOBRE A FEIRA
Art. 2°. Para a participação na feira as expositoras e expositores devem valorizar práticas
sustentáveis, desenvolvimento da economia local e cultura regional, processos de trabalho
humanizados e fortalecimento do comércio justo, democratização do espaço público,
diversidade humana, inclusão social através do trabalho e, ainda, respeitar a autonomia dos
empreendimentos e organizações coletivas. Prioriza empreendimentos coletivos formalizados,
tal como preconizado pela Economia Solidária, mas não exclui os empreendimentos
individuais. Não permite a revenda de produtos industrializados, bem como a exploração do
trabalho de terceiros no processo produtivo.

3. DAS INSCRIÇÕES
Art. 3°. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por meio do preenchimento do
formulário disponível no seguinte link: https://forms.gle/amfsQPzi7NT9kSqdA, disponível
também nas redes sociais Instagram: @quitutesebelezuras no link da biografia e Facebook:
Incubadora Unitrabalho. As inscrições estarão abertas no período de 18/03/2022 até às 23h59min
do dia 23/03/2022. Para dúvidas ou auxílio quanto ao preenchimento do formulário, enviar
e-mail para o endereço unitrabalho@uem.br com o assunto: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE
ECONOMIA SOLIDÁRIA DA UEM.

4. DO RESULTADO FINAL
Art. 4°. A relação dos expositores que irão compor a feira de Economia Solidária será
oportunamente divulgada por meio de edital publicado no site (www.unitrabalho.uem.br),
no Facebook/Instagram e afixada no mural da Incubadora, até o dia 28/03/2022.

Maringá - PR, 17 de março de 2022.
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