
   

 

I FEIRA DE CIÊNCIAS DO CAMPUS JAGUARÃO 

ERRATA 01 

Onde se lê: 

3. TRABALHOS  

 

..................... 

c) Os trabalhos não precisam, necessariamente, ser oriundos do conteúdo que 
está sendo trabalhado em sala de aula. Ou seja, podem ser inscritos trabalhos 
desenvolvidos a partir de projetos de ensino executados fora do ambiente da 
sala de aula, desde que possuam um(a) orientador(a) e contribuam, de modo 
geral, na formação integral dos(as) alunos(as) da rede pública e privada de 
ensino. 

 

Leia-se:  

3. ... 

.................. 

c) Os trabalhos não precisam, necessariamente, ser oriundos do conteúdo que 
está sendo trabalhado em sala de aula. Ou seja, podem ser inscritos trabalhos 
desenvolvidos a partir de projetos de ensino executados fora do ambiente da 
sala de aula, desde que possuam um(a) orientador(a) e contribuam, de modo 
geral, na formação integral dos(as) alunos(as) da rede pública e privada de 
ensino básico. Outrossim, destaca-se que podem ser apresentados trabalhos 
por estudantes (público-alvo da Educação Especial) que frequentam o serviço 
de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com a orientação do 
professor da Educação Especial que atua nesse espaço e/ou do professor da 
sala de aula comum. Destaca-se também, que caso os trabalhos de estudantes 
que frequentam o AEE envolvam estudantes de mais de uma categoria (níveis 
de ensino diferentes), o professor deverá identificar o ano escolar de cada aluno 
e o trabalho deverá ser inscrito na categoria que tiver o maior número de alunos.  

 

4.1.1 REQUISITOS PARA AS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê: 

b) Cada professor(a) poderá orientar até 5 (cinco) trabalhos. E cada trabalho 
poderá ter, no máximo, 4 alunos. 

 



   

Leia-se: 

4.1.1 ... 

b) Cada professor(a) poderá orientar até 5 (cinco) trabalhos. E cada trabalho 
poderá ter, no máximo, 4 alunos e, no máximo, 2 (dois) coorientadores(as) que 
façam parte das atividades escolares (professores, monitores, estagiários, 
bolsistas entre outros profissionais). 

 

6. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

Onde se lê: 

b) Uma bolsa de Iniciação Científica Júnior, de 12 meses, no valor de R$100,00 
(cem reais) mensais para cada integrante do trabalho melhor classificado na 
categoria Ensino Médio de 1º ou 2º ano. 
 

 

Leia-se 

 

6. ... 

b) Uma bolsa de Iniciação Científica Júnior, de seis meses, no valor de R$100,00 
(cem reais) mensais para cada estudante, de nacionalidade brasileira e de 
escola pública, integrante do trabalho melhor classificado da categoria Ensino 
Médio de 1º ou 2º ano. 

 

Bagé – RS, 28 de junho de 2021. 

 

Pedro Fernando Teixeira Dorneles 
 

Articulador Geral do Profecipampa 


