FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA- FADBA
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
FEIRA DO EMPREENDEDOR
SELEÇÃO DE EXPOSITORES
EDITAL 001/2022
A Coordenação do Curso de Administração e a coordenação da XIX Feira
do Empreendedor da Faculdade Adventista da Bahia tornam público, para
conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para alunos da Faculdade
Adventista da Bahia, empreendedores e empresários da região que tenham interesse
em participar como expositores da XIX Feira do Empreendedor, a ser realizada
entre os dias 22 a 24 de maio de 2022, no campus da Faculdade Adventista da
Bahia observando as disposições legais aplicáveis e as normas contidas neste
edital.

1. PREÂMBULO

Os discentes, formandos em Administração na Faculdade Adventista da
Bahia, produzem
este evento que objetiva desenvolver, apresentar e divulgar
potenciais empresas, fomentando o desenvolvimento de novos negócios regionais,
onde os alunos do 3º ano do curso têm como atividade prática o desenvolvimento de
um negócio, sua viabilidade é testada na Feira do Empreendedor. Cada equipe
monta um empreendimento sob orientação de professores consultores.
No entanto, o evento também é aberto para os demais cursos da Faculdade
Adventista da Bahia, empreendedores e empresários da região.

2. OBJETIVO
O presente edital tem por objetivo a seleção de alunos, empreendedores e
empresários interessados em divulgar suas empresas e em expor e comercializar
seus produtos e/ou serviços.

3. REQUISITOS

Os interessados em apresentar seus produtos e/ou serviços na XIX Feira do
Empreendedor deverão atender às seguintes condições e requisitos;
a. Estar ciente do REGULAMENTO da XIX Feira do Empreendedor (anexo I);
b. Preencher a Ficha de Inscrição via Google Forms (link no tópico inscrições);
c. Assinar o contrato promovido pela equipe organizadora da XIX Feira do
empreendedor da Fadba;
d. Participar do workshop oferecido pela equipe organizadora da XIX Feira do
Empreendedor.

4. TAXA
A taxa de inscrição é no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que
pode ser pago através do Pix, transferência ou cartão de crédito ou débito. Os dados
para pagamento estão no final da ficha de inscrição. Para pagamento no cartão
combinar com o responsável financeiro (contato na ficha de inscrição).

5. INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas por meio da Ficha de Inscrição via Google
Forms no link a seguir: https://forms.gle/LjkTrrQFqRUvtsMc7. Em caso de
dificuldades entrar em contato através do E-mail: doempreendedorfeira@gmail.com.
O prazo para inscrição será dos dias 12 a 22 de abril de 2022. O resultado
será divulgado no dia 25 de abril de 2022 nas redes sociais da Feira do
Empreendedor e no E-mail/Whatsapp dos inscritos.

6. VAGAS

A XIX Feira do Empreendedor oferecerá 15 (quinze) stands para alunos,
empresários e empreendedores, que mostrarem interesse na exposição, realizarem
a devida inscrição e forem selecionados pela comissão avaliadora do evento.

7. STANDS
É responsabilidade da equipe organizadora:
I.
II.
III.
IV.
V.

Prover um stand no tamanho (3mx3m) para cada empreendimento;
Prover duas cadeiras para cada empreendimento;
Prover um ponto de energia com 110 v; (OBS: não temos como atender
equipamentos de alta carga elétrica como fornos elétricos etc.)
Prover um ponto de água para os empreendimentos que solicitarem
previamente na ficha de inscrição (anexo I)
Prover workshop de preparação para os empreendimentos.

6.1. Responsabilidade do empreendedor:
I.
II.
III.

Realizar inscrição no prazo;
Realizar pagamento da taxa de inscrição;
Manutenção da estrutura fornecida, e
decoração, móveis e outros;

outros aspectos que tangem à

8. CERTIFICAÇÃO

Os alunos e empreendedores que forem selecionados terão certificado de 40
horas emitido pelo núcleo de extensão da Fadba.
Os empresários e empreendedores locais terão certificado especial de
participação na XIX feira do empreendedor, emitido pelo Núcleo de Extensão da
Fadba.
Cachoeira, 12 de abril de 2022.

Paulo Hygo Bispo dos Santos
Presidente da XIX Feira do Empreendedor
Faculdade Adventista da Bahia-FADBA

ANEXO I - REGULAMENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2022

I. OBJETIVOS
A Feira do Empreendedor da Faculdade Adventista da Bahia, localizada na
cidade de Cachoeira- BA, tem os seguintes objetivos:
1)
2)
3)
4)
5)

Estimular a criação de novos negócios e empreendimentos;
Estimular a ampliação e diversificação de negócios já estabelecidos;
Difundir as práticas de empreendedorismo;
Prestar esclarecimentos e orientação;
Expor soluções e inovações visando a sustentabilidade e competitividade da
micro e pequena empresa no mercado;
6) Reunir expositores de empreendimentos diversificados;
7) Ampliar a penetração de mercado de expositores sejam eles de micro e pequeno
porte ou médio e grande porte;
8) Ser um agente promotor do desenvolvimento no Recôncavo Baiano.
II. INCLUSÃO
A Faculdade Adventista da Bahia preza pelo ensino holístico, unindo a teoria
com a prática para o crescimento profissional diferenciado dos acadêmicos. A Feira do
Empreendedor é um dos maiores destes laboratórios práticos. Para a participação do
expositor é necessário a adequação nos seguintes critérios:
1) Negócios que visem a sustentabilidade e que apresentem viabilidade de
continuidade;
2) Negócios que fomentem o empreendedorismo coletivo e individual;
3) Negócios que apresentem ideias criativas e inovadoras;
4) Negócios econômicos e autossustentáveis.
III. EXCLUSÃO
A Faculdade Adventista preza pelos valores do estilo de vida saudável, pela
modéstia, bem como pela ética e moralidade. Sendo assim, os negócios apresentados na
Feira do Empreendedor, devem seguir os seguintes critérios de exclusão:
A. QUANTO A ALIMENTAÇÃO
1.
2.
3.
4.

Alimento cárneo de qualquer espécie. Incluindo seus derivados e embutidos;
Alimento contendo frutos do mar;
Bebidas alcóolicas;
Refrigerantes;

B. QUANTO À MODÉSTIA

1. Joias;
2. Vestuários inadequados para ambientes sociais;
C. ÉTICA E MORALIDADE
1. Produtos ilegais
2. Produtos ilícitos (drogas etc.)

IV. TAXAS
Para participação na Feira do empreendedor cada empreendimento selecionado
deverá arcar com a taxa de participação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

V. DESISTÊNCIA
Em caso de desistência implicará na quitação de 70% da taxa expressa no item IV
TAXAS.

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS
O processo seletivo terá seus resultados divulgados pela equipe organizadora da
XIX Feira do Empreendedor no dia 25 de abril de 2022, por escrito a ser fixado no site da
Feira do Empreendedor da FADBA: https://adventista.edu.br/feiradoempreendedor, nas
redes sociais da Feira do Empreendedor e encaminhamento para os E-mails/Whatsapp
de todos os inscritos.
Cachoeira, 12 de abril de 2022.

Paulo Hygo Bispo dos Santos
Presidente da XIX Feira do Empreendedor
Faculdade Adventista da Bahia-FADBA

