
RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS ENTRE PRODUTORES E 

CONSUMIDORES DA CÉLULA DE CONSUMO RESPONSÁVEL (CCR) – UFSC 

TRINDADE.  

 

(atualizada em reunião de agricultores e consumidores com UFSC, realizada no dia 

14/12/2017) 

 

Neste documento reunimos as responsabilidades que regulamentarão os esforços desta 

articulação, as quais os (as) participantes desta iniciativa declaram estar de acordo. 

Destacamos que estas responsabilidades serão alvo de análise e mudanças, se 

necessário, em reuniões de avaliação e replanejamento da CCR a serem realizadas no 

encerramento de cada ciclo mensal.  

 

RESPONSABILIDADES DOS CONSUMIDORES: 

A. Fornecer todas as informações solicitadas na ficha de cadastro. 

B. Escolher o modelo de cesta e realizar o pagamento, via depósito na conta 

bancária do grupo de agricultores (Banco do Brasil; Agência: 5.304-x; C/c : 7.275-3) 

referente ao nº de cestas do mês. Este pagamento deverá ser realizado até o dia 10 de 

cada mês (a partir de janeiro/2018). 

C. Estar ciente que ao entrar no ciclo receberá as cestas semanalmente, salvo 

quando houver algum imprevisto por parte do consumidor/a. Nestes casos é obrigatório 

que o mesmo avise até a 2ª feira (às 18h) da semana na qual não retirará os alimentos. 

Este aviso deve ser feito diretamente para o WhatsApp da coordenadora do grupo de 

agricultores Dulciani (47) 98481-8214. A cesta não retirada numa semana, até o 

máximo de 2 semanas não retiradas num ciclo mensal, permanecerá como crédito para o 

consumidor neste ciclo ou no ciclo seguinte.  

D. Realizar o pedido de itens adicionais em cada semana até 2ª feira às 18h, com 

pagamento até 3ª f. às 12h. 

E. Enviar comprovantes de pagamentos do ciclo mensal e de pagamento de 

produtos avulsos pelo WhatsApp (47) 98481-8214.  

F. Usar o WhatsApp do Grupo “Célula de Consumo UFSC” apenas para fins que 

envolvam interesse coletivo 

G. Quando se tratar de alimentos com disponibilidade restrita deverá fazer o pedido 

diretamente para o WhatsApp (47) 98481-8214 e aguardar confirmação de 

disponibilidade. 

H. Retirar sua cesta na Célula UFSC - Trindade (prédio Deseg/sub-solo, entrada por 

dentro da UFSC) às quintas feiras no período matutino, entre 7h30m e 12h30m. 

I. A não retirada das cestas até às 12h30m, sem aviso e organização prévia com a 

equipe de coordenação, conforme consta no item “C”, implicará na doação das mesmas 

para a merenda de uma instituição pública de ensino. 

J. Estimular a participação de outras pessoas para viabilizar a iniciativa. 

K. Trazer suas sacolas para retirar os alimentos. 

L. Manter o Ponto de Entrega com a mesma organização que encontrou. 

M. Dar retornos (feedbacks) quanto a questões a melhorar, idéias e sugestões. 

N. Ter consciência de que este é um projeto em construção/experimental, 

demonstrando paciência e cordialidade, assim como disponibilidade e reflexividade para 

com o aprendizado que eventuais percalços que uma experiência coletiva aportam. 

 

RESPONSABILIDADES DOS AGRICULTORES: 



A. Disponibilizar aos consumidores - no início de cada ciclo - uma prévia dos 

produtos que irão compor as cestas do ciclo ( ainda que por motivos climáticos, etc, 

possa haver variação posterior);  

B. Garantir o peso aproximado (5 kg) e o número mínimo de produtos que 

compõem a cesta pequena: 9 itens: 2 tipos de folhosas, 1 a 2 tipos de frutas, 2 tipos de 

legumes, 1 a 2 tipos de raíz/tubérculos, 2 tipos de temperos/chás, ao valor de R$29,00. 

C. Garantir o peso aproximado (9 kg) e número mínimo de produtos que compõem 

a cesta grande: 13 a 14 itens: 4 tipos de folhosas, 2 tipos de frutas, 3 tipos de legumes, 2 

tipos de raíz/tubérculos, 2 tipos temperos/chás, 1 tipo de grão, ao valor de R$53,00. 

D. Disponibilizar a lista de produtos adicionais disponíveis semanalmente, até 6ª 

feira. 

E. Receber e sistematizar os pedidos dos consumidores. 

F. Confirmar o recebimento do pagamento via WhatsApp. 

G. Responsabilizar-se com a logística de fornecimento dos alimentos, com entrega 

semanal nas quintas feiras, com ao menos um membro do grupo permanecendo no 

ponto de entrega entre as 7h30m e 8h para conversar com consumidores interessados. 

H. Ter consciência de que este é um projeto em construção/experimental, 

demonstrando paciência e cordialidade, assim como disponibilidade e reflexividade para 

com o aprendizado que eventuais percalços que uma experiência coletiva aportam. 

 

 

Sugestões 

Quem desejar poderá pagar no início de cada ciclo um valor adicional que poderá ir 

sendo descontado de seus pedidos de produtos adicionais ao longo da realização dos 

mesmos. 


