
                               
 

X Feira de Ciências do Campus Caçapava do Sul da Unipampa 

ERRATA 03 (Chamada No. 03/2021) – Prorrogação do Período 

de Inscrições 

Onde se lê: 

4.1 INSCRIÇÕES (PRIMEIRA ETAPA) 

a) As inscrições de trabalhos para a Feira deverão ser realizadas no período 
de 15 de junho a 05 de julho de 2021, através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-
integradoras/cacapava-do-sul/.  

b) A divulgação de trabalhos selecionados será até o dia 15 de julho de 
2021 através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-
integradoras/cacapava-do-sul/. 

Leia-se:  

4.1 INSCRIÇÕES (PRIMEIRA ETAPA) 

c) As inscrições de trabalhos para a Feira deverão ser realizadas no período 
de 15 de junho a 20 de julho de 2021, através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-
integradoras/cacapava-do-sul/.  

d) A divulgação de trabalhos selecionados será até o dia 27 de julho de 
2021 através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-
integradoras/cacapava-do-sul/. 

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 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. 

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

18/08/2021 Fim do período de envio dos vídeos. 

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 X Feira de Ciências do Campus Bagé da Unipampa. 
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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. 

30/06/2021 Atualização dos municípios e números de trabalhos por categorias. 

20/07/2021 Encerramento do período de inscrição de trabalhos. 

27/07/2021 Homologação final dos trabalhos inscritos. 

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

18/08/2021 Fim do período de envio dos vídeos. 

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 X Feira de Ciências do Campus Caçapava do Sul da Unipampa. 

 

Observação: Será analisada a inscrição mais recente dos trabalhos que 

tiverem inscrições duplicadas.   

Caçapava do Sul, 05 de julho de 2021. 

Aline Lopes Balladares 
 

Coordenação Geral – Feira de Ciências Integradora 

Campus Caçapava do Sul 

 

 


