
 

EDITAL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PROEC Nº 01/2022 
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PARA A FEIRA CULTURAL DA UFG

 
A Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), tendo em vista o que
consta no processo eletrônico nº 23070.021612/2022-21 e
considerando o projeto de extensão Feira Cultural da UFG, torna
público o presente Edital para credenciamento de grupos culturais
interessados em participar de exposição na Feira Cultural da UFG.

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
 
1.1. O objeto da presente chamada pública é o credenciamento de grupos culturais
de formação étnico-racial para o desenvolvimento das atividades e ações planejadas
referente à ação de Extensão Feira Cultural da UFG. Os grupos culturais selecionados
estarão aptos a comercializar seus produtos na instituição, desde que sigam os
princípios e diretrizes da ação de extensão, bem como desenvolvam junto à equipe
todas as atividades relacionadas ao projeto, para além da comercialização.
 
1.2. A Feira Cultural da UFG se constitui em um espaço de apoio ao desenvolvimento
local, para promover ações de emancipação política, econômica e socioambiental de
grupos culturais étnico-raciais. O projeto possibilita a geração de renda, autonomia,
empoderamento e enfrentamento à vulnerabilidade econômica. As feiras livres em
Goiânia, já se tornaram parte das tradições culturais da cidade uma vez que além de
desempenhar importante oportunidade de lazer, representam grande incentivo para
a economia local, empregando direta e indiretamente milhares de pessoas, neste
sentido a Feira Cultural da UFG busca  a construção compartilhada de um espaço 
cultural que possibilita intercâmbio entre saberes acadêmicos e saberes populares
que venham fomentar processos de  e criação, divulgação, câmbios e
comercialização de produtos culturais estimulando o protagonismo artístico e troca
de saberes, que nesta chamada busca o recorte específico para grupos que atuam
em uma perspectiva identitária étnico-racial negra e/ou indígena, em atenção a uma
agenda política de combate ao racismo.
 
1.3. O prazo de vigência desta Chamada Pública será de um (01) ano, podendo ser
prorrogado por mais um (01) ano. É facultado à UFG, de forma pactuada com os
grupos culturais credenciados, revogá-la a qualquer tempo, por interesse justificado,
mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias.
 
2. A OPERACIONALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DA UFG
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2.1. A operacionalização da Feira Cultural da UFG se dará a partir de feiras de
exposições mensais realizadas no pátio externo do Centro Cultural UFG (CCUFG), em
Goiânia-Goiás, das 10h às 19h, em datas e horários a serem combinadas com a
direção do CCUFG conforme disponibilidade de agenda e equipe.
 
2.1.1. É possível modificar o formato da feira, o espaço, datas e/ou horários de
realização das feiras, de forma compartilhada e participativa entre a Equipe de
Organização e os grupos culturais credenciados, desde que haja acordo entre as
partes.
 
2.2. As feiras acontecerão ordinariamente nos meses de Junho a Dezembro. Feiras
extraordinárias ao planejamento ou em outros espaços (dentro ou fora da UFG) ou
em eventos institucionais poderão ocorrer, desde que previamente pactuadas com
os grupos culturais credenciados.
 
2.3. Em decorrência da Pandemia de COVID-19, a operacionalização da feira deverá
atender aos critérios da legislação vigente, dos atos normativos institucionais e dos
protocolos de biossegurança para a prevenção, combate e mitigação da COVID-19.
 
2.4. Após o final de cada edição da Feira serão realizadas reuniões de
acompanhamento na UFG e/ou em ambiente virtual.
 
2.4.1. As reuniões mensais são para o planejamento, acompanhamento, avaliação e
cumprimento dos objetivos específicos da ação de extensão.
 
2.4.2. As reuniões são obrigatórias para a participação e permanência na Feira
Cultural da UFG.
 
2.5. A UFG será responsável pela disponibilidade do espaço externo para a realização
da feira, cadeiras e ponto de energia, bem como pela divulgação do projeto por meio
da comunicação social em seus canais oficiais.
 
2.6. Todos os gastos inerentes à participação nas feiras, “da produção ao
comércio”, alimentação e deslocamento serão de responsabilidade dos grupos
culturais credenciados.
 
2.7. Os grupos culturais aprovados devem fazer uma visita técnica (com
agendamento prévio) para conhecimento do espaço para possíveis adequações
sobre a utilização do mesmo e assinatura do termo de responsabilidade pelo uso dos
espaços e equipamentos.
 
2.8. Os grupos culturais aprovados devem entregar os espaços utilizados nas
mesmas condições de limpeza e organização que encontraram, se comprometendo
em reparar eventuais danos causados no uso dos espaços e equipamentos do
CCUFG.
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3. ETAPAS DA CHAMADA PÚBLICA
 
Esta Chamada Pública é composta por quatro (04) etapas discriminadas a seguir:
 
3.1. Etapa 1 – Inscrições
 
3.1.1. A inscrição dos Coletivos e Organizações Culturais de formação étnico-racial
ocorrerá de forma virtual, pelo formulário disponível no
link: https://centrocultural.ufg.br/p/42258-credenciamento-feira-cultural-da-ufg, no
período de 25/05/2022 à 01/06/2022.
 
3.1.2. Para a inscrição será necessário o envio das seguintes informações e
documentações:
 
a) Carteira de Identidade do proponente responsável pelo credenciamento do grupo;
b) CPF do proponente responsável pelo credenciamento do grupo;
c) Comprovante de endereço com CEP, em seu próprio nome, cônjuge ou pais;
d) Proposta para a Feira Cultural da UFG, comprovando qualidade e relevância
artística cultural e a exequibilidade da mesma;
e) Comprovação de experiência do grupo com feiras de no mínimo seis (06) meses;
f) Apresentar um Plano de Trabalho para Troca de Saberes (conforme modelo do
Anexo I);
g) Portfólio da Feira;
h) Currículo do proponente responsável pelo credenciamento do grupo e Currículo da
Feira, caso houver.
 
3.1.3. O preenchimento do Projeto de Vendas deverá seguir as seguintes categorias:
 

Categorias Produtos
Artesanatos  
Moda  
Gastronomia (caso tenha artigos alimentares, é
responsabilidade do grupo, observar a qualidade e
adequação a legislação específica)

 

 
3.2. Etapa 2 – Seleção e homologação
 
3.2.1. A seleção será realizada por uma comissão específica e será avaliado
seguindo os critérios de análise dos documentos descritos no item 3.1. e adequação
conceitual das propostas.
 
3.2.2. A lista dos grupos culturais com inscrição homologada será divulgada no site
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da PROEC UFG (https://www.proec.ufg.br/) e do CCUFG
(https://centrocultural.ufg.br/) e enviada para o e-mail informado no ato da inscrição,
no dia 06 de junho de 2022.
 
3.3. Etapa 3 – Primeira reunião entre a Equipe de Organização e os grupos
culturais com inscrição homologada
 
3.3.1. A primeira reunião entre a Equipe de Organização e os grupos culturais com
inscrição homologada será realizada no dia 09 de junho de 2022, de forma
presencial, no Centro Cultural UFG (CCUFG) (Av. Universitária, 1533, Setor
Universitário. CEP: 74001-970) das 14h00min às 16h30min.
 
3.3.1.1 O ambiente será aberto, as cadeiras serão dispostas com distância segura,
e todos (as) os (as) participantes deverão estar com máscaras bem ajustadas para
prevenir o contágio do novo coronavírus. Caso haja, até esta data, novas orientações
a respeito da Covid-19, todas (os) as (os) participantes serão informadas(os).
 
3.3.2. O objetivo da reunião é o acolhimento e integração dos grupos culturais e
orientações para o início das atividades da Feira Cultural da UFG.
 
3.3.3. A participação nessa reunião é obrigatória, sendo a etapa 3 requisito para a
efetivação da participação na Feira Cultural da UFG.
 
3.4. Etapa 4 – Resultado final
 
3.4.1. Os grupos culturais que cumprirem os critérios estabelecidos nas etapas 1, 2
e 3 terão os nomes divulgados no resultado final e estarão credenciados e aptos
para participarem da Feira Cultural da UFG.
 
3.4.2. A lista do resultado final dos grupos culturais credenciados será divulgada no
site da PROEC UFG (https://www.proec.ufg.br/) e do CCUFG
(https://centrocultural.ufg.br/) e enviada pelo e-mail informado no ato da inscrição, no
dia 13 de junho de 2022.
 
4. CRONOGRAMA
 

ATIVIDADE LOCAL PERÍODO
Publicação da Chamada
Pública

Site da PROEC UFG
(https://www.proec.ufg.br/) e do CCUFG
(https://centrocultural.ufg.br/)

25/05/2022

Inscrições
Formulário disponível no
link: https://centrocultural.ufg.br/p/42258-
credenciamento-feira-cultural-da-ufg

25/05/2022 à
01/06/2022

Divulgação das
inscrições homologadas

Site da PROEC UFG
(https://www.proec.ufg.br/), do CCUFG
(https://centrocultural.ufg.br/) e enviado
para o e-mail informado no ato da

06/06/2022
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inscrição
Primeira reunião entre a
equipe organizadora e
grupos com inscrição
homologada

Centro Cultural UFG (CCUFG)
09/06/2022 das
14h00min às
16h30min

Divulgação do resultado
final

Site da PROEC UFG
(https://www.proec.ufg.br/), do CCUFG
(https://centrocultural.ufg.br/) e enviado
para o e-mail informado no ato da
inscrição

13/06/2022

Operacionalização da
Feira Cultural da UFG +
reuniões de
acompanhamento

UFG
Junho  a
Dezembro de
2022

 
5. DAS OBRIGAÇÕES
 
5.1 Todos os produtos e alimentos a serem comercializados na Feira deverão ser
produzidos, processados e comercializados exclusivamente pelas (os) participantes
selecionadas (os) nesta Chamada Pública.
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
 
6.1. A UFG se reserva no direito de escolha de até dois (02) grupos e/ou coletivos
para participar da realização deste edital no ano de 2022.
 
6.2. Os grupos selecionados deverão assinar termo concordando como
contrapartida, a compor um cadastro reserva do banco de apresentações e
performance artísticas  para a UFG. 
 
6.3. É de inteira responsabilidade dos grupos culturais as informações prestadas no
ato da inscrição e durante todo o processo de seleção da Chamada Pública e
operacionalização da Feira Cultural da UFG.
 
6.4. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às
determinações contidas nesta Chamada Pública ou que contenham informações
falsas.
 
6.5. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os grupos culturais ou
participantes deverão se dirigir à Organização da Feira Cultural da UFG por meio do
contato: proec@ufg.br
 
6.6. A UFG não se responsabiliza por solicitação de inscrição não efetivada por
motivos alheios à sua responsabilidade.
 
6.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela
organização da Feira Cultural da UFG.

Edital 200 (2924917)         SEI 23070.021612/2022-21 / pg. 5



 
 

Goiânia, 25 de maio de 2022.
 

-  Profª Luana Cássia Miranda Ribeiro -
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG

 
 

- Profª Renata de Lima Silva -
Diretora de Culturas e Artes

 

 
======================================================

 
ANEXO I

PLANO DE TRABALHO PARA TROCA DE SABERES
NA FEIRA CULTURAL UFG

 

1. Nome do grupo cultural ou participante: __________________________________
2. Cidade: _____________________________________________________________
3. Breve histórico do grupo cultural ou participante:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Está vinculado a algum movimento popular? Qual? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Justificativa para participação na feira:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Como pretende somar para o desenvolvimento da feira?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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7. Quais atividades pretende desenvolver?

(  ) Oficinas    (  ) Rodas de conversa     (  ) Vivências  
(  ) Outros ________________________________________________________________

8. Qual sua disponibilidade para execução das atividades?

(  ) Mensal   (  ) Trimestral   (  ) Semestral

9. Especifique no cronograma, as atividades que pretende desenvolver. 

 

Atividade Mês Responsável
(nome/telefone)

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

OBS:

1. A entrega do Plano de Trabalho para Troca de Saberes é obrigatória juntamente
com os outros documentos solicitados. Entretanto, não será de caráter
eliminatório, apenas classificatório.

2. Para a execução das atividades e definição das datas, haverá momentos de
construção compartilhada e participativa junto aos grupos e a comissão
organizadora da Feira.

 

Documento assinado eletronicamente por Renata De Lima Silva, Diretora,
em 25/05/2022, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Luana Cássia Miranda Ribeiro,
Pró-Reitora, em 25/05/2022, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2924917 e o código CRC 30AAABEB.

Referência: Processo nº 23070.021612/2022-21 SEI nº 2924917
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