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IX FEBRAT – IX Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas 

"Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o planeta." 

 

ATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL CP/EBAP/Nº 019/2021 

 

Nos itens 3 e 9 do edital, onde se lê: 

 

3. INSCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS  

Os interessados em participar da IX FEBRAT submeterão o projeto à análise da comissão 

organizadora do evento, no período de 1º de junho à 31 de agosto de 2021. As inscrições são gratuitas e 

deverão ser efetuadas, exclusivamente pela internet, em link próprio do evento 

(https://www.even3.com.br/9febrat). 

 

9.DATAS IMPORTANTES 

29/03/2021 Divulgação do edital. 

01/06/2021 Início das inscrições e submissão de resumos expandidos. 

31/08/2021 Encerramento das inscrições e submissão de resumos expandidos. 

26/09/2021 Prazo final para divulgação dos resultados. 

10/10/2021 Prazo final para envio do link do vídeo e do diário de bordo. 

10/10/2021 Envio da versão final do resumo expandido. 

25/10/2021 
Apreciação e ajustes dos stands virtuais de apresentação pelos 
participantes. 
Cerimônia de abertura 

26/10/2021 Apresentação e avaliação de trabalhos. 

27/10/2021 
Apresentação e avaliação de trabalhos. 
Cerimônia de premiação e encerramento. 

31/12/2021 Prazo final para divulgação dos Anais. 

 

Leia-se: 

3. INSCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS  

Os interessados em participar da IX FEBRAT submeterão o projeto à análise da comissão 

organizadora do evento, no período de 1º de junho à 12 de setembro de 2021. As inscrições são gratuitas 

e deverão ser efetuadas, exclusivamente pela internet, em link próprio do evento 

(https://www.even3.com.br/9febrat). 

 

https://www.even3.com.br/9febrat
https://www.even3.com.br/9febrat
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9.DATAS IMPORTANTES 

29/03/2021 Divulgação do edital. 

01/06/2021 Início das inscrições e submissão de resumos expandidos. 

12/09/2021 Encerramento das inscrições e submissão de resumos expandidos. 

26/09/2021 Prazo final para divulgação dos resultados. 

10/10/2021 Prazo final para envio do link do vídeo e do diário de bordo. 

10/10/2021 Envio da versão final do resumo expandido. 

25/10/2021 
Apreciação e ajustes dos stands virtuais de apresentação pelos 
participantes. 
Cerimônia de abertura 

26/10/2021 Apresentação e avaliação de trabalhos. 

27/10/2021 
Apresentação e avaliação de trabalhos. 
Cerimônia de premiação e encerramento. 

31/12/2021 Prazo final para divulgação dos Anais. 

 

Os demais itens e disposições permanecem inalterados. 

 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Santer Alvares de Matos 

Coordenador Geral da IX FEBRAT  

Escola de Educação Básica e Profissional 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Prof. Marcos Elias Sala 

Diretor do Centro Pedagógico da UFMG 

Escola de Educação Básica e Profissional 

Universidade Federal de Minas Gerais 
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