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No dia 26 de agosto, das 12h30 às 18h, o auditório da Unipampa sedia a II Feira

Integradora do Campus da Sant'Ana do Livramento - UNIPAMPA e UERGS, a qual é

realizada pelo Campus de Livramento em parceria com as mantenedoras 19ª

Coordenadoria Regional de Educação e Secretaria Municipal de Educação, as quais são

responsáveis pela seleção dos trabalhos das escolas da rede pública estadual e municipal

da cidade.

De acordo com o professor Luiz Edgar Araújo Lima, coordenador da feira local, a II

Fecipampa é coordenada pelo professor Pedro Fernando Teixeira Dorneles, do campus

Bagé, que coordena o Projeto que abrange de quase todos os campus da universidade.

"Este ano tivemos poucos trabalhos devido ao choque da pandemia e o retorno gradativo

às atividades, porém a feira será realizada de forma presencial com apresentação de 10

trabalhos, sendo que todos os participantes levarão premiação, a partir do melhor

trabalho. Além dos trabalhos, estamos organizando uma programação com atrações

artísticas, com shows no início e no fim do evento", pontuou. A abertura já está

confirmada com o Administrador da UNIPAMPA Jefferson Ferron, cantor de MPB e o

show de encerramento será com as cantoras da Fronteira, Carolina Cáceres e Silvana.

O diferencial para 2023, conforme Luiz Edgar Lima, é que os alunos da Unipampa, em

parceria com a 19ª CRE e SME, irão para as escolas para realização de oficinas de

resumo expandido e iniciação científica, a fim de capacitar os estudantes e incentivar os

mesmos para a escrita de artigos e redações.

A feira "É uma oportunidade de despertar o interesse dos alunos da rede municipal e

estadual. Nosso campus é da gestão, então precisamos estar sempre atentos às

questões da educação. Espero que os professores que tiverem seus trabalhos premiados

na feira, possam dar continuidade a estes trabalhos, promovendo cada vez mais o ensino.

Estamos plantando uma semente, e vamos aguardar os frutos para o futuro", frisou.

A II Fecipampa tem como foco a área de ciências, sendo que os trabalhos serão
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apresentados dentro da linha trabalhada em sala de aula, com alguns trabalhos

abordando assuntos como Mãos à Obra, Lixo que vale Mais, Jardinagem na Escola, Vida

Saudável sem Veneno, Covid Game, Destino do Lixo Orgânico através da Compostagem,

Horta Sustentável, Nosso Sabão, Reciclagem de Materiais e Empreendedorismo

Sustentável.

"A ideia é que a comunidade e o aluno do Ensino Médio possam contar com a

universidade para estudar. Todos precisam se apropriar dos cursos que possuímos aqui, é

uma oportunidade de ampliar o conhecimento em áreas que estão em alta no mercado de

trabalho", finalizou.

Programação

Além da programação com exposição dos trabalhos, durante o evento haverá praça de

alimentação e sorteio de brindes entre os visitantes.

12h30- Acolhimento e credenciamento dos participantes;

13h30- Abertura dos portões ao público para visitação;

13h40- Sessão solene de abertura;

14h10- Início das exposições interativas em estandes;

16h10- Encerramento das exposições;

16h15- Início das premiações;

17h- Show de encerramento;

18h- Fechamentos dos portões.


