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Edital nº 15/2021 - RETIFICAÇÃO Nº 01, de 20 de julho de 2021. 

 
 
 
O diretor-geral do Campus São Mateus, do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital nº 
15/2021, da seleção de alunos para o curso de extensão intitulado “STEAM + Educação 
Midiática”. 
 
 
No tópico 2 Do perfil dos alunos: público-alvo, onde se lê: 
 
2.1 Serão ofertadas 60 (sessenta) vagas para uma única edição do curso “STEAM + Educação 
Midiática” para alunos que estejam cursando o ensino médio em qualquer escola do território 
nacional e que preencha pelo menos UM dos seguintes requisitos: 
I. Ter apresentado projeto de ciências em uma feira ou mostra científica; 
II. Ter participado como aluno de algum projeto de iniciação científica; 
III. Ter apresentado projeto em algum evento ou prêmio científico. 
 
 
Leia-se: 
 
2.1 Serão ofertadas 60 (sessenta) vagas para uma única edição do curso “STEAM + Educação 
Midiática” para alunos que estejam cursando o ensino médio em qualquer escola do território 
nacional. Os seguintes requisitos, não obrigatórios aos inscritos, serão utilizados como forma 
de ranqueamento: 

I. Ter apresentado projeto de ciências em uma feira ou mostra científica; 
II. Ter participado como aluno de algum projeto de iniciação científica; 

III. Ter apresentado projeto em algum evento ou prêmio científico; 
IV. Ter participado de uma olimpíada científica. 

 
 
 
No tópico 3 Da inscrição, seleção e recursos, onde se lê: 
 
3.3 As inscrições serão analisadas pela comissão organizadora do curso e levará em consideração 
os seguintes itens e respectivas pontuações: 
 



 

 

Item Pontuação Pontuação máxima 

I. Apresentação de projeto de 
ciências em uma feira ou 
mostra científica. 

1 ponto por apresentação 
comprovada 5 pontos 

II. Participação com aluno de 
algum projeto de iniciação 
científica. 

1 ponto por ano de 
participação comprovada 5 pontos 

III. Apresentação de projeto 
em algum evento ou prêmio 
científico diferente do item I. 

1 ponto por apresentação 
comprovada 5 pontos 

 
 
Leia-se: 
 
3.3 As inscrições serão analisadas pela comissão organizadora do curso e levará em consideração 
os seguintes itens e respectivas pontuações: 
 

Item Pontuação Pontuação máxima 

I. Apresentação de projeto de 
ciências em uma feira ou 
mostra científica. 

1 ponto por apresentação 
comprovada 5 pontos 

II. Participação com aluno de 
algum projeto de iniciação 
científica. 

1 ponto por ano de 
participação comprovada 5 pontos 

III. Apresentação de projeto 
em algum evento ou prêmio 
científico diferente do item I. 

1 ponto por apresentação 
comprovada 5 pontos 

IV. Participação com aluno de 
alguma olimpíada científica. 

1 ponto por participação 
comprovada 

5 pontos 

 
 
 
 

 

São Mateus-ES, 20 de julho de 2021. 
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