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Este catálogo foi desenvolvido com objetivo de divulgar
 o trabalho de todas e todos que participam da Feira Universidade
Ecosolidária. Em tempos de pandemia, buscamos novas formas de
comercialização, divulgando virtualmente os empreendimentos, 

 contribuindo para que continuem com trabalho e renda.



Cordão para óculos elaborado
com resíduos têxteis
Comprimento total: 62 cm

Empório Ecosol

(48) 9 9960-7871
Contato: Rosângela

Empório Ecosol

Kits com 3 sacos 
organizadores, diversos
 tamanhos

(48) 9 9960-7871
Contato: Rosângela

Artesã Vera

Capas para máquinas de
costura e garrafas
térmicas

(47) 9 9255-4699

Associação de Artesãos de Barra Velha



Abayomis elaboradas
 com resíduos têxteis

Estúdio Ananse

Artesão Edisson

Móveis e artigos de
decoração em madeira
para áreas externas e
internas

(48) 9 9111-3576
ananse.estudio@gmail.com

Bolsas ecológicas

Fórum Municipal
Economia Solidária 
de Porto Belo

(47) 9 9994-4980
Contato: Sandra

Empório Ecosol

(48) 9 9602-7539
Contato: Rosângela



Filtros dos sonhos e crochê  
em fio ecológico

Fórum Regional de Economia
Solidária da Grande Florianópolis

(48) 9 8861-9818
@artesanatodanora

Artesã Nora

Filtros dos sonhos e 
biojóias

Grupo Dengo Dengo

(47) 9 9672-5609
soniaregina2920@gmail.com

Artesã Sônia Regina

MÁSCARAS ARTESANAIS
Confeccionadas em camadas duplas de tecido tricoline 100% algodão

(47) 9 8463-5866
Artesã Valéria

GRUPO ENTRELAÇADAS

ASSOCIAÇÃO ARTESÃOS 
DE BARRA VELHA

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera



Em setembro, a Univali comemora 56 anos de
atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. 
É uma história de muito comprometimento e
responsabilidade social com a comunidade

acadêmica e a sociedade.
A Extensão Universitária é a comunicação que se

estabelece entre universidade e sociedade, visando a
produção de conhecimentos e a interlocução das
atividades acadêmicas de ensino e de pesquisa,

através de processos ativos de formação.
Desde 2004 a Univali desenvolve ações de extensão

no campo da economia solidária. Ao longo destes
anos, foi possível compreender como essa relação
pode contribuir na formação de profissionais para

atuarem em prol de uma sociedade, justa solidária e
sustentável, como apregoa a economia solidária.
O ideário da Economia Solidária está totalmente

alinhado com a nova proposta da extensão
universitária: ambas promovem a troca de saberes, a

democracia e a transformação de realidades. Na
prática, esta relação se efetiva por meio das

Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 


