
   

 

 

I Feira de Ciências dos Campi Santana do Livramento da 

UNIPAMPA e UERGS 

ERRATA 02 (Chamada No. 02/2021) – Prorrogação do Período de 

Inscrições 

Onde se lê: 

a) Cada escola pública encaminha seus trabalhos para as respectivas 
mantenedoras, ou seja, as escolas públicas municipais de Santana 
do Livramento deverão encaminhar seus trabalhos para a Secretaria 
Municipal de Educação; já as escolas estaduais dos municípios de 
Santana do Livramento e Quarai devem encaminhar os trabalhos 
para a 19ª Coordenadoria Regional de Educação.   

b)  Quanto as escolas privadas e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – campus Santana do Livramento, realizarão 
suas inscrições na própria escola.  

c)   As inscrições de trabalhos para a Feira deverão ser realizadas no 
período de 15 de junho a 30 de junho de 2021.  

. 

Leia-se:  

4.1 INSCRIÇÕES (PRIMEIRA ETAPA) 

Cada escola pública encaminha seus trabalhos para as respectivas 

mantenedoras, ou seja, as escolas públicas municipais de Santana do 

Livramento deverão encaminhar seus trabalhos para a Secretaria Municipal de 

Educação; já as escolas estaduais dos municípios de Santana do Livramento e 

Quarai devem encaminhar os trabalhos para a 19ª Coordenadoria Regional de 

Educação.   

 Quanto as escolas privadas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – campus Santana do Livramento, realizarão suas inscrições na 

própria escola.  

  As inscrições de trabalhos para a Feira deverão ser realizadas no período de 

15 de junho a 16 de julho de 2021 

 

 

 

 



   

 

Onde se lê: 

9. 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) – 3ª Live Avaliação por rubricas pedagógicas. 

15/06/2021 Início do período de inscrição de trabalhos. 

30/06/2021 . Encerramento do período de inscrição de trabalhos. 

01/07/2021 Início do envio dos trabalhos selecionados pelas mantenedoras para a comissão 
organizadora 

13/07/2021 Encerramento do envio dos trabalhos selecionados pelas mantenedoras para a 
comissão organizadora 

15/07/2021 Publicação dos trabalhos que participarão da I Feira de Ciências dos Campi Santana do 
Livramento da UNIPAMPA e UERGS 

10/08/2021 Início do período de envio dos vídeos referentes aos trabalhos classificados para as 
mantenedoras 

17/08/2021 Fim do período de envio dos vídeos referentes aos trabalhos classificados para as 
mantenedoras. 

20/08/2021 Início do período de votação do público externo. 

25/08/2021 Fim do período de votação do público externo. 

27/08/2021 Realização da I Feira de Ciências dos Campi Santana do Livramento da UNIPAMPA e 
UERGS . 

 

Leia-se:  

10. 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) – 3ª Live Avaliação por rubricas pedagógicas. 

15/06/2021 Início do período de inscrição de trabalhos. 

16/07/2021 Encerramento do período de inscrição de trabalhos. 

23/07/2021 Homologação final dos trabalhos inscritos. 

10/08/2021 Início do período de envio dos vídeos. 

17/08/2021 Fim do período de envio dos vídeos referentes aos trabalhos classificados para as 
mantenedoras. 

20/08/2021 Início do período de votação do público externo. 

25/08/2021 Fim do período de votação do público externo. 

27/08/2021 Realização da I Feira de Ciências dos Campi Santana do Livramento da UNIPAMPA e 
UERGS  

Observação: Será analisada a inscrição mais recente dos trabalhos que tiverem 

inscrições duplicadas.   

Santana do Livramento - RS, 02 de julho de 2021. 

Luiz Edgar Araujo Lima 

Coordenador do Projeto de Extensão -I Feira de Ciências dos Campi 
Santana do Livramento da UNIPAMPA e UERGS 

 


