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

Reforçando nossa missão de promover o artesanato cearense e os produtos
criativos desenvolvidos por nossos(as) alunos(as) e diante das limitações que
impendem a realização de eventos presenciais, tendo em vista as recomendações
preventivas para enfrentamento ao Coronavírus, o presente Edital tem o objetivo de
lançar mais uma edição on-line da Feira de produtos criativos 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 artesãos interessados(as). Assim, convidamos a se inscreverem
na Feira Fuxico da Escola On-Line expositores(as) 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.

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Objetivo Geral:
Criar espaços para divulgação dos produtos criativos confeccionados pelos(as)
alunos(as) da Escola e artesãos, estimulando a comercialização ON-LINE e
contribuindo, desta forma, para a geração de renda.
Objetivos Específicos:
• Disponibilizar infraestrutura necessária para a realização da Feira FUXICO DA
ESCOLA ON-LINE, na perspectiva da divulgação dos trabalhos criativos
confeccionados pelos alunos da EAOTP e pelos artesãos, facilitando a
comercialização de seus produtos;
• Articular e apoiar a participação dos alunos e ex-alunos em todas as tipologias já
trabalhadas nos cursos ofertados, desde a inauguração da EAOTPS;
• Gerar referência da EAOTPS como espaço de divulgação e possível comercialização
dos produtos criativos dos alunos e Ex-alunos.
Público-alvo:
Expositores com tipologias e produtos com referências ao artesanato cearense: papel,
têxtil - confecção, bordado, macramê, rendas, madeira, argila, barro, dentre outros.

Importante: A equipe da Escola realizará uma curadoria das fotos e produtos
enviados a fim de selecionar aqueles que se adequam ao perfil de expositores da
Feira Fuxico. Caso essa equipe entenda que o trabalho do artesão inscrito não atende
ao perfil da Feira, voltada a produtos criativos de ofícios tradicionais, a inscrição
poderá ser cancelada.
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
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DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
A EAOTPS contemplará a participação de todos os artesãos, ex-alunos ou não da
Escola, nesse contexto da pandemia:
• Os participantes deverão ter histórico vinculado ao artesanato com habilidades,
vivências e experiências neste ofício e que dediquem tempo à atividade com
capacidade produtividade comprovada;
• Se faz necessário ter capacidade de produção, suficiente para atender as demandas
e as encomendas dos consumidores;
• Teremos um momento preliminar de pré-seleção dos produtos que serão levados
para exposição e para tanto, contaremos com uma curadoria que analisará: proposta
de sustentabilidade, criatividade, técnica artesanal, design, dentre outros;
• Ter interesse em vender seus produtos, utilizando ferramentas digitais próprias, 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 distanciamento 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.

DAS INSCRIÇÕES
• As inscrições são gratuitas, através de preenchimento de formulário on-line
disponível no link: https://forms.gle/UkrTQKcD4cifrP2g7
• O formulário on-line solicitará as seguintes informações (lembrando que todas as
informações a serem preenchidas 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. Nome completo.
3. Os endereços eletrônicos (Instagram, site, dentre outros) utilizados para divulgar os
produtos.
4. Telefone de contato (é preferível que tenha WhatsApp) utilizado para contato de
possíveis clientes.
5. E-mail.
6. Mini currículo da sua trajetória como artesão/ artista (no máximo 250 caracteres –
contando letras e espaços).
7. Uma breve descrição de seu trabalho ou marca/loja (no máximo 250 caracteres –
contando letras e espaços).
Importante: Os textos de mini currículo e de descrição do trabalho poderão ser
editados para se adequarem aos padrões das peças de divulgação da Feira,
especialmente caso ultrapassem o número de linhas previsto. Tal edição ficará a cargo
da Escola.
• Será necessário anexar uma foto pessoal que poderá ser utilizada no mini perfil que
constará no catálogo de produtos e nas postagens.
• Será necessário anexar no formulário on-line 10 (dez) fotos de boa qualidade de
seus produtos. Sugerimos tirar fotos em local bem iluminado (de preferência,
aproveitando a luz natural) que valorize seus produtos, em um cenário limpo
visualmente.
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Importante: 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, ou, outras imagens poderão ser solicitadas. Um email será encaminhado informando sobre a necessidade de enviar novas fotos. Aos
participantes de edição anterior da Feira Fuxico On-line, solicitamos que sejam
enviadas fotos diferentes das já divulgadas em nossa Feira.
Sugerimos:
• Ter materiais digitais de divulgação do seu empreendimento: folder, cartões, dentre
outros;
• Confeccionar embalagens criativas e compatíveis à tipologia do seu produto
artesanal;
• Pesquisar sobre o frete de acordo com a sua localização e a distância da entrega,
para o caso de surgirem oportunidades de venda;
• Disponibilizar tempo para atender às solicitações que possam surgir de possíveis
clientes.
Período de inscrições e quantidade de expositores:
• Período das inscrições: 31 de agosto a 10 de setembro de 2021
• Número de vagas: 30 (trinta) expositores participantes da Feira Fuxico da Escola
Online. As inscrições serão encerradas ao se atingir esse número.
Obs: caso o(a) interessado(a) tenha alguma dificuldade em efetuar sua inscrição
dentro dos critérios do edital, é possível entrar em contato com a Escola (85 32381244) para agendar um momento on-line de tira-dúvidas e orientações, possibilitando
assim a inscrição.
Período da feira fuxico on-line:
A Feira Fuxico da Escola será realizada em ambiente virtual, com a divulgação dos
trabalhos inscritos por até 30 dias, nas redes sociais e site da EAOTPS. O início da
Feira será divulgado nos canais de comunicação da Escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A qualidade e garantia dos produtos, bem como todo o processo de comercialização
deles, são de inteira responsabilidade do próprio expositor, a Escola não cobrará taxas
e será responsável apenas pela divulgação dos produtos, através de catálogos, que
serão postados nas nossas redes sociais;
• Os produtos a serem divulgados serão postados, de preferência, de acordo com a
ordem de inscrição;
• As fotos a serem enviadas devem priorizar produtos criativos. Não devem ser de
máscaras artesanais.
Maiores informações ou apoio nas questões que envolvem as tecnologias:
Telefone: (85) 3238 1244 – de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de
13h30min às 16h.
Fortaleza, 31 de agosto de 2021
Instituto Dragão do Mar
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

