ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO
FEIRA DE PRODUTOS CRIATIVOS FUXICO DA ESCOLA
ORIENTAÇÕES GERAIS

ON-LINE
INTRODUÇÃO
Reforçando nossa missão de promover o artesanato cearense e os produtos criativos
desenvolvidos por nossos(as) alunos(as) e, na impossibilidade de realizarmos eventos e
atividades presenciais, tendo em vista as recomendações de isolamento social para
enfrentamento à pandemia do Coronavírus, o presente Edital tem o objetivo de lançar
a primeira versão on-line da Feira Fuxico da Escola, que irá utilizar o espaço das mídias
sociais e o site da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) para
divulgação dos produtos confeccionados por alunos(as) e artistas que participam dos
nossos projetos, estimulando a comercialização on-line e a geração de renda.
A internet, nesse momento, tornou-se um canal de comunicação de largo alcance e um
espaço propício para a realização de negócios. Conhecer as ferramentas disponíveis e
suas aplicações ajudam a criar oportunidades de divulgação e também de venda de
produtos, tendo em vista que o e-commerce é um excelente campo a ser explorado,
por proporcionar comodidade, economia de tempo e facilidade para promoção de
compra e venda. No entanto, salientamos que ingressar no comércio eletrônico exige
uma estrutura adequada, o desenvolvimento de uma boa comunicação e estratégias
que contemplem todas as etapas, desde o recebimento de pedidos, formas de
pagamento, entrega e pós venda. Com base nisso, é importante que cada um desses
processos trabalhe em sincronia para que todo o fluxo funcione corretamente,
proporcionando satisfação a todos: cliente e vendedor.
Assim, convidamos a se inscreverem na Feira Fuxico da Escola On-Line expositores que
tenham interesse em divulgar seus trabalhos nos canais digitais de comunicação da
EAOTPS, bem como estejam aptos e interessados a aproveitarem possíveis
oportunidades de comercialização que possam surgir a partir da divulgação feita na
Feira.
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 Objetivo Geral:
o Criar espaços para divulgação dos produtos criativos confeccionados pelos(as)
alunos(as) da Escola, estimulando a comercialização ON-LINE e contribuindo,
desta maneira, para a geração de renda durante o período de isolamento social
de prevenção à pandemia.
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 Objetivos Específicos:
o Disponibilizar infraestrutura necessária para a realização da Feira FUXICO DA
ESCOLA ON-LINE, na perspectiva da divulgação dos trabalhos criativos
confeccionados pelos alunos da Escola e possível comercialização de seus
produtos;
o Articular e apoiar a participação dos alunos e ex-alunos (egressos) em todas as
tipologias já trabalhadas nos cursos ofertados, desde a inauguração da EAOTPS;
o Realizar momentos de capacitação e troca de saberes;
o Divulgar e fortalecer a proposta da EAOTPS e a autogestão dos
empreendimentos econômicos dos alunos e egressos;
o Gerar referência da EAOTPS como espaço de divulgação e possível
comercialização dos produtos criativos dos alunos e egressos;
 Participantes (Expositores):
o Artistas, artesãos(ãs) e ex-alunos(as) dos cursos promovidos pela Escola que
desenvolvam produtos criativos artesanais nas diferentes tipologias: bordado,
cerâmica, couro, madeira, dentre outros. Será dado preferência àqueles que
tenham participado de edições presenciais da Feira Fuxico da Escola.
 Locais de divulgação dos produtos:
Os produtos serão inseridos em catálogos em formato PDF que ficarão
disponíveis para download no site da Escola e também serão postados nas
seguintes mídias sociais da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
(EAOTPS):
Site: eao.org.br
Instagram: @escolaarteseoficios.tps
Facebook: www.facebook.com/earteseoficios
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR
 Ter participado e/ou ministrado algum dos cursos da Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho e, preferencialmente, ter participado de alguma
edição da Feira Fuxico da Escola.
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 Produzir peças artesanais e/ou gravuras com alguma regularidade.
 Ter interesse em vender seus produtos, utilizando ferramentas digitais, e estar
disposto a fazer entrega das vendas por delivery, com segurança e praticidade.
 Em caso de oportunidades de comercialização de produtos, respeitar as normas
de higiene e isolamento social de enfrentamento ao Coronavírus na produção e
entrega das peças.
 Possuir conta de Instagram para divulgação de seus produtos e estabelecer
canal de comunicação com possíveis clientes. É sugerido ter número com
WhatsApp.
INSCRIÇÕES E COMO PARTICIPAR
Passo a passo:
 Inscreva-se através do e-mail: euqueroparticipardofuxico@gmail.com. Coloque no
assunto: “INSCRIÇÃO FUXICO ON LINE”.
 Anexe no e-mail: 5 (cinco) fotos de boa qualidade de seus produtos. Sugerimos
tirar fotos em local bem iluminado (de preferência, aproveitando a luz natural),
que valorize os produtos, em um cenário limpo visualmente. Ressaltamos que
nem todas as fotos enviadas serão obrigatoriamente utilizadas. Serão
selecionadas as que tiverem melhor qualidade para a produção do catálogo e
das postagens. Caso a qualidade das imagens enviadas não seja considerada
adequada, a inscrição poderá ser cancelada até que outras imagens possam ser
recebidas. Um e-mail será encaminhado informando sobre a necessidade de
enviar novas fotos.
 Informe no e-mail os dados abaixo (lembrando que todas as informações
abaixo poderão ser divulgadas no material de divulgação dos produtos da Feira
Fuxico da Escola On-line):
1. O nome de sua loja ou marca (se tiver).
2. Seu nome.
3. Foto pessoal (que poderá ser utilizada no mini perfil que constará no
catálogo de produtos e nas postagens).
4. Os endereços eletrônicos (Instagram, Facebook, dentre outros) utilizados
para divulgar os produtos.
5. Telefone de contato (é preferível que tenha WhatsApp) utilizado para
contato de possíveis clientes.
6. Mini currículo da sua trajetória como artesão/ artista (no máximo 10
linhas).
7. Uma breve descrição de seu trabalho ou marca/loja (no máximo 8 linhas).
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 Sugerimos:
o Ter materiais digitais de divulgação do seu empreendimento: folder, cartões,
dentre outros.
o Confeccionar embalagens criativas e compatíveis à tipologia do seu produto
artesanal.
o Pesquisar sobre o frete de acordo com a sua localização e a distância da
entrega, para o caso de surgirem oportunidades de venda.
o Organize seu tempo para atender às solicitações que possam surgir.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES E QUANTIDADE DE EXPOSITORES:
 Período das inscrições: De 20/04/2020 a 24/04/2020.
 Há o limite de 35 inscrições, nesta primeira edição da Feira Fuxico da Escola Online. Caso o número seja atingido antes do término do período, as inscrições
serão encerradas.
 As inscrições que passarem desse número poderão ser usadas em uma nova
edição da Feira On-line.
PERÍODO DA FEIRA FUXICO ON-LINE
A Feira Fuxico da Escola será feita em ambiente virtual, com a divulgação dos trabalhos
inscritos por até 15 dias, nas redes sociais e site da EAOTPS. O início da Feira será no
mês de maio.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
o A QUALIDADE E GARANTIA DOS PRODUTOS, BEM COMO TODO O PROCESSO DE
COMERCIALIZAÇÃO DELES, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO
EXPOSITOR;
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o A ESCOLA NÃO COBRARÁ TAXAS E SERÁ RESPONSÁVEL APENAS PELA
DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, QUE SERÃO
POSTADOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS;
o OS PRODUTOS A SEREM DIVULGADOS SERÃO POSTADOS DE ACORDO COM A
ORDEM DE CHEGADA DO E-MAIL, TIPOLOGIAS E AS INFORMAÇÕES
SOLICITADAS.
o AS FOTOS A SEREM ENVIADAS DEVEM PRIORIZAR PRODUTOS CRIATIVOS. CASO
O EXPOSITOR QUE TRABALHE COM PRODUTOS DE CORTE E COSTURA ESTEJA
CONFECCIONANDO MÁSCARAS DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL,
FAVOR INFORMAR NO EMAIL DA INSCRIÇÃO. PORÉM, AS FOTOS A SEREM
ENVIADAS NÃO DEVEM SER DE MÁSCARAS.
Maiores Informações:
Horário Comercial
De segunda a sexta, das 8h às 17h.
Marley Uchôa
Fone c/ WhatsApp: (85) 9.87338828
Francineide Chaves
Fone c/ WhatsApp: (85) 9.81489101

Fortaleza, 17 de abril de 2020.

Instituto Dragão do Mar
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

