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1. INTRODUÇÃO  

A Associação dos Servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus 

Curitiba (Assutef-CT) tem como objetivo primaz a congregação e o bem-estar de sua 

comunidade. Considerando esse contexto a Assutef-CT coloca à disposição sua estrutura e 

recursos para a divulgação de produtos e serviços em uma Feira Virtual para venda a preços 

acessíveis entre seus associados.  

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Geral 

Criar um espaço de divulgação de uma Feira Virtual, propiciando oportunidades de 

interação e de troca de experiências entre os associados e seus familiares. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Estreitar a relação entre os associados e familiares;  

• Possibilitar a geração de renda aos associados e familiares. 

 

3. ITENS QUE PODERÃO SER DIVULGADOS 

• Alimentos industriais devidamente embalados, tais como: balas, biscoitos, bolachas, 

chocolates, mel etc. de origem comprovada e com nota fiscal; 

• Produtos de revenda (vestuário, utensílios, itens de beleza e maquiagem) de origem 

comprovada e com nota fiscal; 

• Artesanato culinário e gastronômico (produtos frescos e/ou na validade, devidamente 

embalados); 

• Itens variados (decoração e ornamentação) de artesanato. 

• Serviços prestados para atendimento à domicílio. 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

• Poderão participar o associado e/ou seu(s) familiar(es) que ofereçam produtos e 

serviços de qualidade e em perfeitas condições de uso. 



 

• A Assutef-CT cederá suas redes sociais (Instagram e Facebook) para que o associado e/ou 

familiar possa divulgar seus produtos, serviços e/ou promoções. 

• Para o uso das nossas redes sociais, o associado e seu(s) familiar(es) deve enviar uma 

imagem adequada aos formatos digitais, apresentando qualidade de resolução e em 

tamanho em pixels, contendo dados de contato (nome e telefone) diretamente em nossas 

redes sociais. 

• No caso do Instagram, se o associado e seu(s) familiar(es) tiver uma página própria (pessoal 

ou do seu produto/serviço), marcar a Assutef-CT com a menção @assutef para que se possa 

divulgar em nossa página oficial. 

• Cada participante será responsável pela legalidade, segurança e qualidade de seus produtos, 

devendo se manter com controle de manuseio dos produtos e de segurança.  

• A comercialização de alimentos industriais e/ou artesanais é exclusivamente de produtos 

prontos e semiprontos para o consumo, com identificação de validade composição, de 

acordo com as regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária; 

• Os produtos alimentícios (artesanais ou industriais) oferecidos devem ser acondicionados 

adequadamente, protegendo-os do calor, intempéries e outros danos, garantindo perfeitas 

condições para o consumo, conforme normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária do 

Município. 

• Os serviços prestados devem estar em conformidade com todas as normas de segurança e 

higiene pertinentes àquela atividade a ser oferecida. 

• Sugere-se que os participantes busquem praticar os preços de seus produtos e serviços de 

acordo com as práticas de comércio solidário, evitando a concorrência entre os pares.  

• Cabe a Assutef-CT somente a divulgação dos produtos e serviços, não se responsabilizando 

pelo entendimento entre as partes quanto aos valores acertados para venda, compra e taxas 

de entrega. Esse trato e/ou negociação deve ser feito única e exclusivamente entre o 

participante/prestador de serviço e seus compradores. 

• Não será possível fazer transações de compra/venda utilizando-se das formas de desconto 

praticadas pela Assutef-CT (folha de débito, ‘chequinho’), cabendo única e exclusivamente 

ao participante estabelecer o modo para o recebimento dos valores. 

• Casos omissivos serão resolvidos pela diretoria executiva.                        

 

 A Diretoria da Assutef-CT 


