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CHAMADA PÚBLICA PROEX 07/2019 

FEIRINHA DO EMPREENDEDOR - SEMENTE 
 

 

A SEMENTE - Semana de Empreendedorismo da UFS é um evento da 

Universidade Federal de Sergipe, organizado pelo Centro de Empreendedorismo e a Pró- 

Reitoria de Extensão. Visa despertar e desenvolver a cultura empreendedora na Universidade, 

através de palestras, oficinas, feiras, papos retos e talkshows, conectando alunos, professores, 

técnicos, gestores e comunidade externa! 

Acontecerá na PRAÇA DA DEMOCRACIA, carinhosamente chamada de Central 

Park, tendo como principais temas discutidos o empreendedorismo de negócios, educação 

empreendedora e empreendedorismo social. Vamos unir em um só lugar ideias, projetos, 

sabores, cores, pessoas, insights, inspirações e empreendedorismo! 

No final de tudo sempre nos deparamos com dois caminhos: o que te leva a um 

ponto e fim, ou outro que te leva a ir além...do comum, das expectativas, da linearidade, do 

convencional. Que se move pela sede de fazer mais, fazer diferente, fazer acontecer. 

Começando pela transformação na nossa universidade e indo muito além, para o mundo. 

São as inquietudes que nos levam a querer transformar o mundo e as oportunidades 

são os meios para isso, assim, não queremos propor apenas um evento e sim uma 

oportunidade de toda a comunidade conhecer, envolver e se conectar ao ecossistema 

empreendedor. Construindo pontes, conectando ideias! 

Inscrições da SEMENTE via sigaa extensão: 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtiv 

idadesPublico.jsf 

Mais informações: 

Email: empreenderufs@gmail.com ou ufs.semente@gmail.com 

Telefone: (79) 3194 6563 (Centro de Empreendedorismo) 

 
I. Apresentação 

Entre os dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2019, ocorrerá a terceira edição da 

SEMENTE, com o slogan “Construindo pontes, conectando ideias”. A realização da 

SEMENTE se dará na Praça da Democracia; contudo, outras atividades acontecerão em 

outros espaços. Uma dessas atividades será a Feirinha do Empreendedor, a ser realizada no 

corredor em frente ao CCET/CCBS. 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf
mailto:empreenderufs@gmail.com
mailto:ufs.semente@gmail.com
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II. Objetivos 

A Feirinha do Empreendedor será uma oportunidade única para pequenos e médios 

empreendedores de exporem seus negócios ao público e estarem em contato e troca de 

influências no decorrer dos três dias do evento. Essas ações empreendedoras perpassam 

diversos campos implicando numa variedade de oportunidades benéficas aos dois lados. 

Significa trazer para o ambiente universitário, o fazer empreendedor adequado tanto a este 

ambiente em si quanto ao externo; logo, é uma oportunidade aberta a empreendedores não 

apenas da universidade, como também da comunidade do Rosa Elze e de outros polos de São 

Cristóvão e Aracaju. 

 
III. Descritivo 

A Feirinha será composta por 15 espaços em barracas, ofertados pela PROEX. A distribuição 

se dará de acordo com as seguintes categorias: 

a) GASTRONOMIA: Ramo dentro da culinária que abrange todas as técnicas, práticas e 

conhecimentos que ajudam a construir alimentação com qualidade. 

b) ARTESANATO: arte e técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por 

artesão, e que escapa à produção em série; tem finalidade a um tempo utilitária e artística. 

c) SERVIÇOS: ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho. 

d) ECONOMIA CRIATIVA: A Economia Criativa abrange os ciclos de criação, produção e 

distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como 

insumos primários. 

e) EMPREENDEDORISMO SOCIAL: O empreendedorismo social é caracterizado pela 

criação de produtos e serviços que tem o foco principal na resolução, ou minimização, de 

problemas em áreas como educação, violência, saúde, alimentação, meio ambiente, etc. 

 
IV. Das regras gerais 

A Feirinha contará com os seguintes componentes e restrições: 

A) Serão disponibilizados 15 espaços em barracas; 

B) Será disponibilizado 1 barraca contendo tomada e bocal de lâmpada, caso necessite de 

mais uma tomada para uso de equipamento elétrico, deverá ser avisado anteriormente pelos 

canais de atendimento do Centro de Empreendedorismo; 
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possuem cadastro na INFRAUFS; 

H) As barracas estarão disponíveis para comercialização nos dias 11, 12 e 13 de novembro, 

das 14h ás 20h. 

I) Será priorizada a ordem de inscrição. 

Parágrafo único: Somente a inscrição não garante a efetiva participação do empreendedor 

na SEMENTE, tendo em vista que a comissão analisará cada caso. 

V. Cronograma 

VI. Disposições finais 

Casos omissos serão resolvidos pela comissão oreganizadora da SEMENTE. 

C) Cada barraca pode ser utilizada por mais de uma pessoa, dependendo do tipo de 

produto ou o número de pessoas; 

D) Não serão permitidos objetos cortantes; 

E) Não será permitido o uso e/ou manuseio de fogo, gás ou derivados; 

F) Não será permitido a venda de produtos já comercializados na UFS conforme Portaria 

217/2019. 

G) A seleção será aberta ao público, porém, serão priorizados alunos da universidade que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Etapa 

03/12 Publicação da chamada pública no Portal UFS/PROEX 

 
04/12 a 08/12 

Inscrições através do link: 

https://forms.gle/vKQdGK2VzqmRFCkBA 

09/12 a partir das 18h Resultado dos inscritos 

10/12 Contato com os selecionados para direcionamentos de atuação 

11/12 pela manhã Disposição das barracas para comercializacão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 de dezembro 2019 

Comissão Organizadora da Semente 

https://forms.gle/vKQdGK2VzqmRFCkBA

