
                                                          
 

X Feira de Ciências do Campus Caçapava do Sul da Unipampa 

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

de Homologação dos trabalhos inscritos 

 

Assim, onde se lê: 

4. ... 

e) Caso o número de trabalhos inscritos por município atinja o máximo 
previsto (item 4.e), a nota da avaliação dos resumos será usada para 
a seleção dos trabalhos, respeitando, no mínimo, a 
representatividade de um trabalho por escola, dentre as com 
trabalhos inscritos. 

 

Leia-se:  

4. ... 

e) Considerando que determinadas categorias não tenham trabalhos 
inscritos ou número menor do que o previsto (36 trabalhos no total), o 
número máximo de trabalhos por categoria e por município, será 
redistribuído e os trabalhos inscritos que estiverem de acordo com os 
demais requisitos da chamada, serão homologados. 

 

Assim, onde se lê: 

9. DATAS IMPORTANTES 

Datas Atividades 

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: 
10h - Live de abertura; 
14h – Sessão do Planetário e 
16h - Live de encerramento e de divulgação dos trabalhos destaques e selecionados 
para a Fecipampa. 

 



                                                          
 

Leia-se:  

Datas Atividades 

04/08/2021 Homologação final dos trabalhos inscritos. 

04/08 Divulgação da Nota com orientações sobre a produção do vídeo 

04 a 05/08  Período para interposição de recursos da lista de homologados pelo e-mail 

fiunipampacacapava@gmail.com 

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: 
10h - Live de abertura; 
14h – Sessão do Planetário e 
16h - Live de encerramento e de divulgação dos trabalhos destaques e selecionados 
para a Fecipampa. 

 

.  

Caçapava do Sul, 26 de julho de 2021. 

Aline Lopes Balladares 
 

Coordenadora da Feira de Ciências - Caçapava do Sul 

 

 

 


