
   

 

II FECIPAMPA – UNIPAMPA/Campus Itaqui 

ERRATA 01 (Chamada No. 07/2022) – Prorrogação do Período 

de Inscrições (1ª etapa) e do envio de vídeo (2ª etapa) 

Onde se lê: 

4 DAS ETAPAS 

A II FECIPAMPA – UNIPAMPA/Campus Itaqui (Feira Integradora das 
Ciências - etapa municipal) possui 3 etapas: 

1ª etapa (eliminatória) - inscrição e envio de resumo do trabalho (de 
01/07/22 a 17/07/22): Nesta primeira etapa, será avaliado o resumo da 
proposta, consistindo na fase classificatória para a 2ª etapa. 

2ª etapa (classificatória) - envio de vídeo (de 23/07/22 a 07/08/22): os 
trabalhos selecionados para a segunda etapa, deverão produzir um vídeo de 
apresentação dos seus trabalhos. 

(...) 
 

Leia-se:  

4 DAS ETAPAS 

A II FECIPAMPA – UNIPAMPA/Campus Itaqui (Feira Integradora das 
Ciências - etapa municipal) possui 3 etapas: 

1ª etapa (eliminatória) - inscrição e envio de resumo do trabalho (de 
01/07/22 a 24/07/22): Nesta primeira etapa, será avaliado o resumo da 
proposta, consistindo na fase classificatória para a 2ª etapa. 

2ª etapa (classificatória) - envio de vídeo (de 28/07/22 a 12/08/22): os 
trabalhos selecionados para a segunda etapa, deverão produzir um vídeo de 
apresentação dos seus trabalhos. 

(...) 
 

  



   

Onde se lê: 

4.1 INSCRIÇÕES E ENVIO DE RESUMO DO TRABALHO (PRIMEIRA ETAPA 
- de 01/07/22 a 17/07/22): 

a) As inscrições de trabalhos para a Feira deverão ser realizadas no período de 
01 de julho a 17 de julho de 2022, através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/feiras-integradoras/itaqui/ 

(...) 

g) A divulgação dos trabalhos selecionados para a segunda etapa será até o 
dia 22 de julho de 2022 através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-
integradoras/itaqui 

(...) 
 

Leia-se:  

4.1 INSCRIÇÕES E ENVIO DE RESUMO DO TRABALHO (PRIMEIRA ETAPA 
- de 01/07/22 a 24/07/22): 

a)  As inscrições de trabalhos para a Feira deverão ser realizadas no período 
de 01 de julho a 24 de julho de 2022, através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/feiras-integradoras/itaqui/ 

(...) 

g) A divulgação dos trabalhos selecionados para a segunda etapa será até o 
dia 27 de julho de 2022 através do site: 
https://sites.unipampa.edu.br/profecipampa/fecipampa/feiras-
integradoras/itaqui 

(...) 
 

Onde se lê: 

 

4.2 PRODUÇÃO E ENVIO DE VÍDEO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

(SEGUNDA ETAPA - DE 23/07/22 A 07/08/22): 

 

a) Todos os trabalhos selecionados para a segunda etapa deverão, no período 
de 23 de julho a 07 de agosto de 2022, encaminhar um vídeo de 3 a 5 minutos 
por e-mail à fecipampa-itaqui@unipampa.edu.br.  
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(...) 

d) A partir do dia 09 de agosto 2022, os vídeos estarão no canal do Youtube da 
FECIPAMPA – Campus Itaqui1, para divulgação e acesso do público externo.  
 

Leia-se: 

 

4.2 PRODUÇÃO E ENVIO DE VÍDEO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

(SEGUNDA ETAPA - DE 28/07/22 A 12/08/22): 

 

a) Todos os trabalhos selecionados para a segunda etapa deverão, no período 
de 28 de julho a 12 de agosto de 2022, encaminhar um vídeo de 3 a 5 minutos 
por e-mail à fecipampa-itaqui@unipampa.edu.br.  

(...) 
 

d) A partir do dia 13 de agosto 2022, os vídeos estarão no canal do Youtube da 
FECIPAMPA – Campus Itaqui2, para divulgação e acesso do público externo.  
  

Onde se lê: 

 

7 DATAS IMPORTANTES 

 
 

DATAS ATIVIDADES 

01/07/22  Início do período de inscrição de trabalhos. 

17/07/22  Encerramento do período de inscrição de trabalhos. 

22/07/2023  Divulgação dos trabalhos selecionados para a segunda 
etapa  

23/07/2022  Início do período de envio dos vídeos. 

07/08/2022  Fim do período de envio dos vídeos. 

09/08/2022  Divulgação dos vídeos no canal do Youtube da FECIPAMPA 
– Campus Itaqui 

19/08/2022 II FECIPAMPA – UNIPAMPA/Campus Itaqui. 

 

  

                                                           
1 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC0lRBlz8xmrgSwgqkdPtnZA>. 

2 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC0lRBlz8xmrgSwgqkdPtnZA>. 

mailto:fecipampa-itaqui@unipampa.edu.br
https://www.youtube.com/channel/UC0lRBlz8xmrgSwgqkdPtnZA
https://www.youtube.com/channel/UC0lRBlz8xmrgSwgqkdPtnZA


   

 

Leia-se: 

 

7 DATAS IMPORTANTES 

 

 

DATAS ATIVIDADES 

01/07/22  Início do período de inscrição de trabalhos. 

24/07/22  Encerramento do período de inscrição de trabalhos. 

27/07/2022  Divulgação dos trabalhos selecionados para a segunda 
etapa  

28/07/2022  Início do período de envio dos vídeos. 

12/08/2022  Fim do período de envio dos vídeos. 

13/08/2022  Divulgação dos vídeos no canal do Youtube da FECIPAMPA 
– Campus Itaqui 

19/08/2022 II FECIPAMPA – UNIPAMPA/Campus Itaqui. 

 

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

tiverem inscrições duplicadas.   

 

 

Itaqui, 18 de julho de 2022. 

Liliane Silveira Bonorino e Marina Prigol 
 

Articuladoras da FECIPAMPA – UNIPAMPA/Campus Itaqui 


