
   

 

 

I Feira de Ciências dos Campi Santana do Livramento da 

UNIPAMPA e UERGS 

ERRATA 03 (Chamada No. 02/2021) – Produção de envio dos 

vídeos  

Onde se lê: 

4.5 PRODUÇÃO E ENVIO DOS VIDEOS (QUINTA ETAPA):  

  Entre os dias 10 e 17 de agosto de 2021, os professores orientadores dos 
trabalhos selecionados para participar da Feira, deverão enviar um vídeo de 
3 a 7 minutos para sua respectiva mantenedora, elaborado e apresentado 
pelos estudantes.   

   Cabe a cada mantenedora encaminhar os vídeos, para o seguinte email: 
slivramentofeiraintegradora@gmail.com, até o dia 18 de agosto de 2021. No 
e-mail de envio do vídeo, também deverão ser enviadas autorizações para 
a publicação dos vídeos. A partir do dia 20 de agosto 2021, os vídeos 
estarão no canal do Youtube da Feira Integradora dos Campi Santana do 
Livramento, para acesso do público externo e para avaliação do comitê de 
avaliação dos trabalhos. 

Leia-se:  

Entre os dias 10 e 17 de agosto de 2021, os professores orientadores dos 
trabalhos selecionados para participar da Feira, deverão enviar um vídeo de 
3 a 7 minutos para sua respectiva mantenedora, elaborado e apresentado 
pelos estudantes. 

 Cabe a cada mantenedora encaminhar os vídeos, para o seguinte email: 
slivramentofeiraintegradora@gmail.com, até o dia 18 de agosto de 2021. No 
e-mail de envio do vídeo, também deverão ser enviadas autorizações para 
a publicação dos vídeos. A partir do dia 20 de agosto 2021, os vídeos 
estarão Facebook da da Feira Integradora do Campus Santana do 
Livramento, endereço https://www.facebook.com/Feira-de-
Ci%C3%AAncias-Integradora-Santana-do-Livramento-107639991509813, 
para acesso do público externo e para avaliação do comitê de avaliação dos 
trabalhos. 



   

 

 

 

 

Onde se lê: 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

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

d) Também haverá a seleção de dois trabalhos destaques pelo público 
externo, por categoria, a partir da contagem do número de 
compartilhamentos do vídeo no do canal do Youtube da Feira de Santana 
do Livramento. Caso ocorram empates o maior número de curtidas será o 
critério de desempate. 

Leia-se:  

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

d) Também haverá a seleção de dois trabalhos destaques pelo público 
externo, por categoria, a partir da contagem do número de 
compartilhamentos do vídeo no Facebook da da Feira Integradora do 
Campus Santana do Livramento, endereço 
https://www.facebook.com/Feira-de-Ci%C3%AAncias-Integradora-
Santana-do-Livramento-107639991509813. Caso ocorram empates o 
maior número de curtidas será o critério de desempate. 
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