
Evento: Economia Circular e moda 

Parceria: Universidade de Fortaleza, curso de Design de Moda, com Universidade 
Estadual do Ceara, curso de Administração 

 10/11/2021 Quarta com moda: 

Tema: SUSTENTABILIDADE E MODA: como a Economia Circular promove os ODS 

Mediação: Juliana Romero, com os professores: Maione Rocha, de Castro Cardoso, 
da Universidade Estadual do Ceara dos cursos de graduação em Administração e 
mestrado em Gestão de Negócios Turísticos; e Jackson Renner Rodrigues Soares 
da Universidade de La Corunã, Espanha e da Universidade Estadual do Ceara do 
mestrado em Ggestão de Negócios Turísticos 

Data: 10/11/2021, as 18h e 30min. 

Plataformas de Transmissão:  instagram (@modaunifor), youtube (uniforcomunica) e 
na TV Net Canal 181 (TV Unifor) 

 11/11/2021 Bazar Bora circular  

Horário: 14 as 18h 

Local: Unifor - Bloco G 

 

Como funciona o bazar Bora Circular 

As peças valerão créditos como moeda de troca, pois assim, é possível pegar 
qualquer peça no dia do Bazar Bora Circular. 

Os créditos serão conquistados conforme o cadastro e aprovação das peças 
escolhidas para trocar, a curadoria acontecerá do dia 03 a 8 de novembro de 2021, 
na Universidade de Fortaleza – UNIFOR, no bloco G, de 8 as 19 horas, com Juliana 
e Thatiane. 

Lembre-se, as peças ficarão à disposição no dia do Bazar (11/11/2021), onde 
você irá usar os créditos obtidos. 

As peças que não forem trocadas, serão doadas para a escola Iolanda 
Queiroz. 

Regra geral 

Roupas em bom estado de conservação, que estão a um tempo, paradas no 
seu guarda-roupa, que possam ser trocadas por outras, para ganhar um novo dono 
ou sentido. 

Não é a roupa de casa, que você não usa mais. Essas você doa. Nosso 
bazar tem o sentido de circular roupas novas ou seminovas que estão paradas no 
seu guarda-roupa e podem circular em outros. 

Então: são roupas em ótimo estado de conservação, novas, que podem ter 
sido usadas, mas ainda estão conservadas. 

Você receberá os créditos referentes às peças aprovadas para o bazar Bora 
Circular para trocar por roupas no dia 11/11/21. 

Tabelas de valores de trocas:  



Roupas  Parte de cima/top Parte de 
baixo/bottom 

Peça inteira 
vestido ou 

macacão/jumper 

Malha 1 ponto 1 ponto 1 ponto 

Jeans, sarja, 
tricoline, viscose 

2 pontos 2 pontos 3 pontos 

Crepe, 
musselina, linho, 
seda 

2 pontos 2 pontos 3 pontos 

 

ACESSÓRIOS  Colar/ 
pulseiras/brincos 

Boné/chapéu/óculos 
cintos/carteiras 

Bolsas 

Tecido 0.5 pontos 1 ponto 1 ponto 

Metal 1 ponto 1.5 pontos 2 pontos 

Couro 1 ponto 1.5 pontos 3 pontos 

 

Primeiros passos 

1. Entrega das roupas para a curadoria do dia 03 a 5 de novembro de 2021, na 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, no bloco G, de 8 as 18 horas, com 
Juliana e Thatiane. 

2. As peças aprovadas geram imediatamente créditos para o bazar Bora 
Circular para trocar por roupas no dia 11/11/21. 

3. Cadastre peças de toda a família e acumule seus créditos. 
4. Quanto mais legais forem as peças cadastradas, mais opções de trocas 

todos terão, então capricha na escolha das peças. 
5. Ajude-nos a divulgar o Bora Circular na sua rede social para montarmos um 

acervo legal de peças e acessórios para troca. Pense nisso e desapega! 

Quem pode participar:  

Alunos, funcionários, professor e sociedade! Escolhas as peças 

Como participar 

Entregar as peças para a seleção e curadoria do Bazar Bora circular entre os 
dias 03 a 8 de novembro de 2021, na Universidade de Fortaleza – UNIFOR, no 
bloco G, de 8 as 18 horas, com Juliana e Thatiane. Os créditos serão conquistados 
conforme o estado de conservação e material de cada item, ver tabelas de valores 
de trocas. 

 Com espírito de trocador, escolha as roupas e acessórios que não usa mais. 
Separe as peças mais legais e que possam interessar para outros 
trocadores. 



 ATENÇÃO. As peças cadastradas para troca devem estar em bom estado de 
conservação, pois assim construiremos uma vitrine cheia de roupas e 
acessórios especiais. 

A curadoria 

 Avaliamos todas as peças cadastradas pelos trocadores, para garantir o nível 
de qualidade do acervo. 

 Se não aprovarmos o cadastro de alguma peça, estará especificado o motivo, 
então encaminhe para doações da cidade, ou libere para doarmos para a 
escola Iolanda Queiroz. Faça circular o que você não usa mais. 

O que trocar 

 Roupas masculinas, femininas, meninas e meninos; 

 Blusas, Calças, Camisas, Camisetas, Casacos/jaquetas; 

 Macaquinhos e macacão, moda praia (saídas de banho); 

 Moletons, Shorts e Bermudas; 

 Saias, Vestidos, Coletes e bodys; 

 Bolsas e Mochilas, Carteiras; 

 Bonés e chapéus; 

 Cintos, Lenços e Cachecóis; 

 Óculos. 

 
O que não trocar 

 Nenhuma espécie de calçado é permitida. 

 Roupas ou acessórios sujos, manchados, desbotados, rasgados ou furados, 
com odor, falhas de costura, pelos de animais ou embolorados; 

 Uniforme de trabalho; com logomarca de empresas; Camisetas de times; 
Biquines/maios/sungas; Roupas íntimas: calcinhas e sutiãs. 

 Os acessórios que tiverem algum detalhe que não comprometam as peças 
deverão ter imagens detalhadas da(s) área(s) afetadas. 

 

 

      Tenha uma atitude diferente e venha trocar roupas e acessórios 

 Qualquer dúvida, fale com a gente pelos nossos canais de contato. 

Use sem moderação! A moda é circular! 

Venham desapegar, trocar e sair com peças novas para uso! 

 


