
 

 

 

 

 

UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES 
DIRETORIA DE MULHERES DA UNE 

7º ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES ESTUDANTES 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO DE EMPREENDEDORAS SOLIDÁRIAS E 

FEMINISTAS 

  

A União Nacional dos e das Estudantes – UNE, entidade organizadora o 7º 

Encontro Nacional de Mulheres Estudantes (EME) a ser realizado nos dias 25, 

26 e 27 de março de 2015 na Universidade Federal Fluminense, no município 

de Niterói-RJ, torna público a chamada para expositoras de produtos oriundos 

de empreendimentos solidários, cooperativas feministas e/ou demais atividades 

empreendedoras, em espaço de FEIRA nos dias do evento, com objetivo de: 

 

a) Fortalecer e dar visibilidade a empreendimentos solidários e feministas 

geridos pelo público alvo do 7º EME ; 

b) Promover e estimular a cultura de participação de mulheres 

empreendedoras em espaços de vivências dos movimentos de mulheres, 

estudantil e outros; 

c) Fomentar a autonomia econômica e financeira feminina; 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção de mulheres 

empreendedoras solidárias e feministas para compor a programação da etapa 

nacional do 7º Encontro de Mulheres Estudantes. 

 

1.2. Os empreendimentos propostos poderão ser coletivos ou individuais. 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 As propostas apresentadas deverão ser de empreendimentos gerenciados 

exclusivamente pelo público a ser atingido pelo 7º EME. 

 

2. Público Alvo 

 

2.1 Empreendedoras de economia solidária e/ou economia feminista. 

 

3. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ETAPA 

Abertura das inscrições 22/02/2016  

Encerramento das inscrições 11/03/2016 

Divulgação dos empreendimentos 

selecionados 

18/03/2016 

7º Encontro de Mulheres Estudantes 25, 26 e 27/03/2015 

        

4. DAS INSCRIÇÕES  

 

4.1 As inscrições das interessadas em expor seus produtos durante o 7º EME 

deverão preencher a ficha disponível exclusivamente no sítio: 

http://goo.gl/forms/d2epUU2WbN  até as 00h do dia 11/03/2016.  

 

4.2 Quaisquer adaptações ou reestruturações do espaço visando o 

atendimento de expositoras com deficiência deverão ser informados na ficha de 

inscrição on-line. 

 

4.3 Caso a proponente e/ou expositora seja menor de 18 (dezoito) anos de 

idade, deverá ser enviado à comissão organizadora através do endereço 

eletrônico: 7encontrodemulheresestudantes@gmail.com a cópia autenticada da 

autorização do responsável legal ou do documento de emancipação. 
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4.4 As expositoras após a inscrição on-line, deverão encaminhar cópia do 

documento de identidade da responsável pelo empreendimento para o e-mail 

7encontrodemulheresestudantes@gmail.com. 

 

4.5 O não atendimento do disposto no item 4 serão desclassificadas.  

 

5. DA SELEÇÃO 

Serão selecionados pela comissão organizadora empreendimentos solidários 

gerenciados exclusivamente por empreendedoras que se enquadrem no perfil 

do público participante do 7º EME , priorizando os seguintes critérios: 

 

a) Empreendimentos solidários e/ou feminista coletivos; 

b) Paridade racial; 

c) Equidade regional; 

 

5.1 Compreende-se por empreendimentos coletivos aqueles que possuam em 

sua gerência mais de uma empreendedora. 

 

5.2 Compreende-se por equidade regional a distribuição geográfica dos 

empreendimentos conforme a divisão regional do país. (Norte, Nordeste, Sul e 

Sudeste) 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Será ofertado pela organização do evento o local para as exposição dos 

produtos, sendo da responsabilidade das selecionadas o transporte, traslado 

local, estadia/hospedagem e alimentação da mesma e de sua equipe.  
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6.2 As atividades descritas nessa chamada serão realizadas no Campus 

Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense, situado à Rua Visconde do Rio 

Branco, s/n, São Domingos; 24210-201 Niterói - RJ. 

 

6.3 A inscrição nesta chamada não é valida para a inscrição no 7º Encontro de 

Mulheres Estudantes, devendo esta ser realizada através do sítio: 

http://www.une.org.br/noticias/7o-eme-da-une-inscricoes-abertas-para-

mulheres-estudantes-de-todo-o-brasil/ 

 

6.4 Os casos omissos serão encaminhados e deliberados pela equipe 

organizadora do evento. 

 

Niterói, 19 de Fevereiro de 2015. 

 

Carina Vitral 

Presidente da UNE 

 

Bruna Couto Rocha 

Diretora de Mulheres da UNE  

Presidente da Comissão Organizadora  

 

 


