
   

 

I Fecipampa – Feira de Ciências do Pampa 

 

II Circular – 23/04/2021 

A presente circular tem por objetivo divulgar para a comunidade externa 

a minuta das chamadas de trabalhos para as Feiras Integradoras, formação da 

abrangência de cada Feira Integradora e as principais datas da I Fecipampa. 

 

Minuta das Feiras Integradoras 

 Com o objetivo de propiciar o levantamento de sugestões e comentários 

do público externo, em especial gestores, professores e estudantes da Educação 

Básica, estamos divulgando a minuta a minuta das chamadas de trabalhos para 

as Feiras Integradoras. 

 As sugestões e comentários podem ser enviadas até o dia 28/04 pelo 

formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/. 

 A partir do dia 30/04 as chamadas, nas suas versões finais, estarão 

disponíveis em: https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/feiras-

integradoras/. 

 

Formação da abrangência de cada Feira Integradora 

 

 A abrangência dos municípios de cada Feira Integradora está sendo 
construída a partir de um permanente diálogo com as Secretarias Municipais de 
Educação (SMEDs) e Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e com 
professores da Educação Básica. 

 Os municípios, o número de trabalhos por municípios e as formas de 
inscrições poderão ser consultados a partir do dia 30/04 no site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/abrangencia/. 

 Para possibilitar a inserção de novos municípios, a pedido de professores, 
equipes diretivas, SMEDs e/ou CREs a lista de municípios, as formas de 
inscrições, o número de trabalhos por categorias poderão ser atualizados até 20 
de junho de 2021, sendo necessário o preenchimento do formulário eletrônico 
disponível em https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/feiras-integradoras/. 
Destaca-se que a lista poderá somente ser ampliada, não sendo permitida a 
redução de números de trabalhos ou a exclusão de algum município, ou 
categoria já divulgada. 

 

 



   

 

 

Datas importantes  

Datas Atividades 

30/04/2021 (18h - 19h) – 1ª Live Informações gerais sobre as Feiras Integradoras e Fecipampa. 

07/05/2021 (18h - 19h) – 2ª Live Ensino por investigação. 

14/05/2021 (18h - 19h) – 2ª Live Avaliação por rubricas pedagógicas. 

15/07/2021 Início do período de inscrição de trabalhos. 

15/07/2021 Atualização dos municípios e números de trabalhos por categorias. 

05/07/2021 Encerramento do período de inscrição de trabalhos. 

15/07/2021 Homologação final dos trabalhos inscritos. 

xx/08/2021* Início do período de envio dos vídeos. 

xx/08/2021 Fim do período de envio dos vídeos. 

xx/08/2021 Início do período de votação do público externo. 

xx/08/2021 Fim do período de votação do público externo. 

xx/08/2021 Realização das Feiras Integradoras: 
10h - Live de abertura e sorteios; 
14h – Sessão do Planetário e 
16h - Live de abertura de divulgação dos trabalhos selecionados e sorteios. 

*Datas a serem publicadas nas próximas circulares. 

 

Bagé, 23 de abril de 2021. 
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