
REGULAMENTO GERAL - FEIRA DE LIVROS

DA FINALIDADE

Art. 1º. Tomando como base a tríade temática do evento: “Diversidade, Cidadania e Inovação”, a Feira de Livros do III 
Fórum Mundial de Educação Profissional (III FMEPT) tem como objetivos:

I - Contribuir na difusão do conhecimento científico, através da exposição do produto do trabalho dos ex-
positores, registrados em diversos suportes;
II - Promover esse importante veículo de disseminação de informação que é o mercado editorial, assim 
como lançamentos de livros.

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 2º. A Feira de Livros do III FMEPT ocorrerá durante o evento, nos seguintes horários: 

a) dia 27/05, das 8h às 20h;
b) dia 28/05, das 8h às 20h;
c) dia 29/05, das 8h às 16h;

DA ESTRUTURA DOS ESTANDES

Art. 3º.  É expressamente vedada a veiculação de outras marcas na parte externa do estande. 

Art. 4º. As despesas de confecção, montagem, desmontagem, pintura, instalações internas e iluminação dos estandes 
ocorrerão exclusivamente por conta dos participantes; exceto a montagem básica do estande, ao qual o expositor terá 
direito. 

§ 1º Descritivo da montagem básica do estande, conforme informado no Plano de Apoio:

I - estande modular básico de chapa TS branca;
II - estrutura frontal que seja vista de fora do estande por meio de vidros da metade da chapa para cima 
(tipo aquário);
III - porta de vidro simples com chave;
IV - forração em carpete;
V - testeira com impressão colorida (arte fornecida pelo IFPE);
VI - instalação elétrica e iluminação completa;
VII - teto fechado;
VIII - prendedores de banner;
IX - 02 cadeiras modelo secretária, estofadas sem braço;
X - balcão duas portas e confeccionado em material padrão octanorm com pelo menos (p)x1.00m(l)
x1.00m(h);
XI - travamento das portas e chave;
XII - tampo superior em mdf revestido (na cor branca);



XIII - 01 lance de prateleira (interna) também em mdf. 

§ 2º  A empresa deverá providenciar ART de projeto e execução.

DOS PARTICIPANTES

Art. 5º. Poderão participar da Feira: 

I - Participante 01 – P1 (Expositores):
a) editores;
b) livreiros;
c) distribuidores;
d) agentes literários;
e) importadores e exportadores de livros;
f) empresas de softwares educativos, materiais e serviços associados à produção do livro; 
g) instituições de ensino públicas;
h) instituições de ensino privadas (desde que possuam material literário próprio a ser exposto);
i) jornais e revistas (que mantenham sessões literárias regulares tanto nacionais como internacionais, de 
forma individual ou através de representante nacional);
j) entidades e órgãos (privados ou públicos) - de forma institucional, ligados à produção literária.

II - Participante 02 – P2 (Lançamento de livros):
a) autores que possuam ligação direta com as instituições e entidades que estão participando do Comitê 
Organizador;
b) os expositores citados no inciso I deste artigo.
Parágrafo único.  Os participantes da Feira de Livros seguirão este regulamento que é subjugado ao III 
FMEPT.

DOS DIREITOS DOS PARTICIPANTES 

Art. 6º. São direitos dos participantes P1:

I - Escolher livremente os livros que desejam expor e vender na Feira, obedecidas às normas deste regu-
lamento;
II - Ornamentar e iluminar internamente seus estandes, respeitadas obrigatoriamente as dimensões e a 
localização, seguindo padronização definida pela Secretaria Executiva (ver Planta no Plano de apoio); 
III - Realizar publicidade individual pela imprensa ou mídia digital;
IV - Distribuir publicidade institucional e pertinente aos produtos comercializados em seus estandes, no 
espaço da Feira de Livros;
V – Lançamento de livros.

Art. 7º. São direitos dos participantes P2:

I - Utilizar o espaço para promover apenas o livro a ser lançado;
II - Ornamentar e iluminar internamente seus estandes, respeitadas obrigatoriamente as dimensões e a 
localização, seguindo padronização definida pela Secretaria Executiva (ver Planta no Plano de apoio);
III - Realizar publicidade individual pela imprensa ou mídia digital;
IV - Distribuir publicidade institucional e pertinente livro lançado durante seu horário de lançamento no 
estande.



DAS RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE

Art. 8º. Disposições Gerais

I - Respeitar e cumprir todas as determinações expressas neste Regulamento;
II - Assumir total responsabilidade pela ação de seu pessoal funcional, assim como em relação a empresas 
e funcionários contratados, inclusive, observando as normas obrigatórias de registro dos funcionários que 
trabalharem no estande, conforme determinação do Ministério do Trabalho;
III - É dever e direito do expositor respeitar e fazer respeitar os limites dos demais estandes, obedecendo 
à ética;
IV - O expositor não poderá ceder, emprestar, vender, locar, doar nem transferir a terceiro, parte ou mesmo 
a totalidade de seu estande;
V - As infrações ao regulamento do evento deverão ser, de imediato, comunicadas à Secretaria Executiva, 
que poderá visitar os estandes para checar o cumprimento das regras. Caso não venham a ser cumpridas, 
poderá resultar na exclusão ou penalidades ao expositor, por infração cometida, após análise; podendo 
decorrer em inscrição cancelada ou o estande fechado;
VI - Qualquer reivindicação ou reclamação por parte do expositor deverá ser apresentada, por escrito, à 
Coordenação Organizadora, até o término do evento. As dúvidas ou divergências surgidas na interpretação 
ou cumprimento deste Regulamento serão resolvidas pela Coordenação da Feira de Livros;
VII - O não cumprimento deste Regulamento isentará a Coordenação da Feira de Livros de qualquer respon-
sabilidade por problemas ou prejuízos que possam advir para o expositor;
VIII - O material a ser utilizado na decoração dos estandes deverá estar em conformidade com as normas 
legais do Corpo de Bombeiros;
IX - Os corredores e as saídas de emergência deverão permanecer acessíveis e visíveis em todos os mo-
mentos;
X - Todos os livros deverão estar dispostos de forma organizada, sinalizados e identificados por assuntos 
ou qualquer outra forma de identificação adequada. Não é permitida em hipótese alguma a exposição de 
livros jogados ao chão e nem de comportamentos inadequados, como gritos em busca de clientes pelos 
corredores do evento ou dentro do estande;
XI - A Secretaria Executiva não assumirá nenhum dano causado a materiais dos expositores (inclusive liv-
ros) que estiverem colocados ou expostos diretamente no chão do estande;
XII - Não serão permitidas quaisquer projeções sobre as vias de circulação;
XIII - A iluminação do estande deverá ser mantida ligada durante todo o horário de funcionamento;
XIV - Quando da venda de livros, é necessária a expedição de nota fiscal ao consumidor ou nota fiscal 
simplificada;
XV -  Toda mercadoria para venda ou exposição apresentada no estande deverá ter nota fiscal de remessa;
XVI - São de responsabilidade do expositor as providências na legalização da parte fiscal para apresentação 
e comercialização na exposição das mercadorias expostas em seu estande;
XVII - O recebimento das mercadorias deverá ser efetuado pelo próprio expositor, não sendo responsabili-
dade da organização do evento o recebimento e guarda do respectivo material.

Art. 9º.  Da Limpeza

I - É responsabilidade do expositor a limpeza interna dos estandes;
II - Os detritos de cada estande deverão ser colocados obrigatoriamente nas vias de circulação após o 
encerramento das atividades de cada dia do evento, totalmente acondicionados em sacos plásticos. Em ne-
nhuma circunstância, mesmo em sacos plásticos, os detritos poderão ser colocados nas vias de circulação 
durante o período de funcionamento do evento;
III - É terminantemente proibido jogar ou varrer quaisquer resíduos dos estandes para os corredores da 
feira;
IV - Cada expositor deverá ter fixo dentro de seu estande recipientes para lixo.



Art. 10 º. Da Internet
É de responsabilidade do expositor o acesso à internet, independente da internet fornecida no evento. 

Art. 11 º.  Do Seguro 
Recomenda-se ao expositor que contrate seguros específicos de Responsabilidade Civil – RC e Riscos Diversos – RD, 
os quais ofereçam cobertura suficiente aos riscos envolvidos durante os períodos de montagem, realização e desmon-
tagem.

Art. 12 º. Crachás de Identificação
I - O expositor deverá encaminhar, em até cinco dias úteis do início do evento, à coordenação da Feira de 
Livros relação com nomes dos funcionários e terceirizados que participarão da Feira;
II -  O expositor bem como todos os seus funcionários e terceiros contratados deverão portar o crachá de 
identificação do evento durante todo o período em que estiverem dentro do ambiente do Fórum;
III -  Os crachás são pessoais e intransferíveis e somente as pessoas que o portarem terão acesso ao local 
de exposição antes do horário de abertura oficial. Neste caso, para reposição de estoque e arrumação dos 
estandes.

Art. 13 º. Horários de entrada e saída dos expositores
I - Durante o período de realização do Fórum, ou seja, de 27 a 29 de maio de 2015, os expositores terão 
acesso 01 (uma) hora antes da abertura oficial do evento e poderão sair 30 (trinta) minutos após o encer-
ramento;
II - O expositor deverá manter o seu estande aberto e em operação, com pelo menos um funcionário capac-
itado a prestar informações sobre os produtos e serviços expostos, dos horários consolidados para início 
da Feira;
III - A montagem acontecerá no dia 26/05/2015, no horário de 13h às 20h, e a desmontagem no dia 
29/05/2015, no horário de 16h30min às 20h.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 14 º. Os participantes P1 deverão entrar em contato com a Coordenação da Feira de Livros e realizar a reserva 
do(s) seu(s) estande(s) através do e-mail: feiradolivro@reitoria.ifpe.edu.br. Para isso, deve-se informar:

a) quantidade de estandes a ser reservado;
b) nome da pessoa a quem direcionar o contrato.

Art. 15 º. Os participantes P2 deverão realizar sua inscrição através do link http://goo.gl/forms/WyiQFLS9aj. Outras 
informações entrar em contato com a Coordenação da Feira de Livros do III FMEPT, através do e-mail: feiradolivro@
reitoria.ifpe.edu.br, para solicitar inscrição para o lançamento do seu produto. 

DO LAY-OUT DO FÓRUM

Art. 16 º. A qualquer tempo, a Secretaria Executiva poderá redistribuir os setores ou os estandes, desde que respeita-
das as dimensões e características estabelecidas em contrato.

Art. 17 º. A Secretaria Executiva poderá a qualquer momento criar e direcionar padronização/sinalização visual dos 
patrocinadores e apoiadores do evento.

Art. 18 º. É terminantemente proibido pendurar ou colar quaisquer tipos de banners, cartazes, folhetos ou similares 
nas estruturas do pavilhão, com exceção dos estandes dos patrocinadores e apoiadores do evento e após aprovação 
da Secretaria Executiva.



DO ACESSO DE PESSOAL E DE VEÍCULOS

Art. 19 º. Terão acesso ao pavilhão durante o período de montagem só as pessoas que estiverem devidamente identi-
ficados com fardamento ou crachá da empresa, acompanhados pelo responsável do estande.

Art. 20 º. Todo serviço de carga e descarga deverá ser feito através do estacionamento destinado para tais fins.

DA SEGURANÇA DO EVENTO (APOIO OPERACIONAL)

Art. 21 º. A organização manterá um Serviço de Segurança Oficial como apoio de pessoal devidamente identificado no 
local durante todo o período de realização do III FMEPT.

Art. 22 º. O III FMEPT não se responsabilizará pelo zelo dos produtos expostos em cada estande.

Art. 23 º. A Secretaria Executiva não terá qualquer responsabilidade por fatos ocorridos na ausência dos responsáveis 
pelo estande. 

Art. 24 º. É permita a contratação de seguranças particulares e a designação de funcionários dos expositores para 
exercerem tais serviços, no período do evento, sendo necessária a identificação prévia dos prestadores desse serviço 
à Secretaria Executiva do III FMEPT.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 º. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação da Feira de Livros e, em última instância, pela Secretaria 
Executiva.

Art. 26 º. Cabe à Coordenação da Feira de Livros divulgar este Regulamento.

CRONOGRAMA

Inscrições para lançamentos de livros 20 a 31/03/2015
Divulgação do cronograma de inscrições 
validadas referentes aos lançamentos dos livros

16/04/2015


