
   

 

I Fecipampa – Feira de Ciências do Pampa 

ERRATA 01 

Onde se lê: 

1 APRESENTAÇÃO 

... e de feiras afiliadas do Estado do Rio Grande do Sul (RS). 
 

Leia-se:  

... e de feiras afiliadas preferencialmente do Estado do Rio Grande do Sul (RS). 
 

4.1 CREDENCIAMENTO 

Onde se lê: 

b) As Feiras de Ciências, que ocorrem em municípios que não terão participação 
nas Feiras Integradoras da Unipampa, poderão solicitar o credenciamento no 
período de 10 de junho a 20 de junho de 2021, através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-integradoras/. 

... 

d) Cada Feiraa Afiliada poderá inscrever até 3 (três) trabalhos por munícipio de 
uma das categorias do item 3.d. 
 

e) A divulgação das Feiras Afiliadas credenciadas será até o dia 25 de junho de 

2021 através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-integradoras/. 
 

Leia-se: 

b) As Feiras de Ciências, que ocorrem em municípios que não terão participação 
nas Feiras Integradoras da Unipampa, poderão solicitar o credenciamento no 
período de 10 de junho a 30 de junho de 2021, através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-integradoras/. 

... 

d) Cada Feira Afiliada poderá inscrever até 6 (três) trabalhos por munícipio de 
uma das categorias do item 3.d. 
 

e) A divulgação das Feiras Afiliadas credenciadas será até o dia 02 de julho de 

2021 através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-integradoras/. 
 



   

6. DATAS IMPORTANTES 

Onde se lê: 
Datas Atividades 
10/06/2021 Início do período de inscrição das Feiras Afiliadas 
20/06/2021 Fim do período de inscrição das Feiras Afiliadas 
25/06/2021 Divulgação das Feiras Afiliadas 
20/08/2021 Início do período de inscrição dos trabalhos 
02/09/2021 Fim do período de inscrição dos trabalhos 
06/09/2021 Divulgação de trabalhos inscritos 
07/09/2021 Início do período de envio dos vídeos. 
10/09/2021 Fim do período de envio dos vídeos. 
16/09/2021 Início do período de votação do público externo. 
22/09/2021 Fim do período de votação do público externo. 
24/09/2021 Realização da I Fecipampa 

 
Leia-se: 

Datas Atividades 
10/06/2021 Início do período de inscrição das Feiras Afiliadas 
30/06/2021 Fim do período de inscrição das Feiras Afiliadas 
02/07/2021 Divulgação das Feiras Afiliadas 
20/08/2021 Início do período de inscrição dos trabalhos 
02/09/2021 Fim do período de inscrição dos trabalhos 
06/09/2021 Divulgação de trabalhos inscritos 
07/09/2021 Início do período de envio dos vídeos. 
10/09/2021 Fim do período de envio dos vídeos. 
16/09/2021 Início do período de votação do público externo. 
22/09/2021 Fim do período de votação do público externo. 
24/09/2021 Realização da I Fecipampa 

 

 

Bagé – RS, 25 de junho de 2021. 

Pedro Fernando Teixeira Dorneles 
 

Articulador Geral do Profecipampa 


