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O GRUPO 

HISTÓRICO 

FEIRA UAI 

O Projeto Feira UAI – UFMG Artesanal Internacional - tem 

como proposta ampliar o alcance dos produtores e dos bens 

produzidos pelos atores da EPS, por meio da promoção de 

feiras atrelados a eventos acadêmicos internacionais 

ocorridos na UFMG. A ideia é permitir o contato de visitantes 

externos à UFMG, principalmente público estrangeiro, aos 

produtos artesanais e agroecológicos produzidos por grupos 

de produção que adotam práticas solidárias, além de 

possibilitar a discussão e reflexão sobre economia solidária, 

comércio justo e consumo consciente em diferentes 

espaços da UFMG.  

FEIRA DE ECONOMIA POPULAR E 

SOLIDÁRIA DA FACE/UFMG 

A realização da Feira de Economia Popular e Solidária da 

FACE/UFMG pressupõe a atuação do grupo como 

atravessador solidário, levando ao campus da universidade 

variados grupos de produção que adotam práticas da 

economia popular e solidária. O projeto busca tanto 

incentivar a produção desses agentes via comercialização 

quanto pautar no espaço da universidade a discussão temas 

como autogestão, comércio justo, cooperativismo e 

associativismo. Atualmente, a feira ocorre a cada dois 

meses no hall da FACE/UFMG. Em 2018, constituiu-se um 

grupo fixo de produtores participantes e deu-se início a um 

processo de autogestão da feira pelos empreendedores. 
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- 2013 e 2014: surgimento de iniciativas e experiências de 

convivência e ocupação da FACE/UFMG no âmbito do 

movimento estudantil;  

- 2014/2: criação de grupo de estudos, pelos estudantes da 

disciplina “Leituras em Economia Popular e Solidária”, com 

perspectiva de se tornar uma ação de extensão;  

- 2015/1: início das atividades da Feira de Economia 

Popular e Solidária da FACE/UFMG, primeira experiência 

de extensão organizada pelo grupo;  

- 2016/1: início do projeto de assessoria à Associação de 

Comerciantes do Shopping Popular Caetés; 

 - 2017/1: início do Projeto Feira UAI – UFMG Artesanal 

Internacional; 

 - 2018/2: início do processo de autogestão da Feira de 

EPS da Face e do processo de assessoria à 

Coopercom.sol. 

Colmeia Solidária é um programa de extensão desenvolvido 

por um grupo de estudantes e docentes da Faculdade de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais (FACE/UFMG). Existente desde 2014, o grupo 

discute e promove ações na área da Economia Popular e 

Solidária (EPS) em Belo Horizonte e na sua região 

metropolitana. Atualmente, o grupo atua em duas vertentes: 

assessoria a empreendimentos populares e solidários e 

organização de feiras envolvendo esses empreendimentos. 

As ações são atreladas à oferta de disciplinas aos 

estudantes de graduação. 

ASSESSORIA A EMPREENDIMENTOS 

POPULARES E SOLIDÁRIOS 

Em 2016 e 2017, o grupo Colmeia elaborou, junto à 

Associação de Comerciantes do Shopping Popular Caetés, 

um plano de negócios para esta associação. O Shopping 

Caetés abriga, desde o início dos 2000, os camelôs que 

ocupavam o centro de Belo Horizonte no início daquela 

década, e que viram, recentemente, a necessidade de 

constituírem uma associação. O plano de negócios, 

construído a partir de metodologia participativa,  traça 

diretrizes para a Associação em direção à autogestão. 

Desde 2017, o grupo Colmeia acompanha e assessora a 

Cooperativa de Comercialização e Formação em Economia 

Solidária (Coopercom.sol). A Cooperativa é formada por 

diversos empreendimentos de Economia Popular e Solidária 

de Belo Horizonte e Região Metropolitana que se juntaram 

para organizar espaços coletivos de comercialização e 

avançar na formação cooperativa dos envolvidos. Para 

2019, o grupo planeja a organização de espaços de 

comercialização para atender aos empreendimentos ligados 

à Cooperativa. 

 


