
 

 

Orientações às equipes classificadas (finalistas) n a Etapa I do Edital 

011/2016 - DESAFIO TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO 

 

As equipes classificadas como finalistas deverão enviar à FAPESB, mediante registro postal ou 

equivalente, a documentação, conforme segue abaixo: 

a) Cópia legível do RG, ou documento oficial equivalente, do professor orientador e demais 

componentes da equipe; 

 

b) Cópia legível do CPF, ou documento oficial equivalente, do professor orientador e equipe; 

 

c) Cópia legível do comprovante de vínculo institucional do professor orientador e comprovante 

de matrícula, ou documento equivalente, assinado e carimbado pela instituição dos demais 

membros da equipe; 

 
Observação: Os comprovantes que o item “c” trata devem ser referentes ao ano letivo de 2016.  

 
d)  Cópia legível do comprovante de endereço do professor orientador e demais membros da 

equipe. Caso o comprovante de endereço não seja nominal ao inscrito, ou aos seus pais, o 

participante deverá apresentar uma declaração assinada pelo titular autenticada do 

comprovante afirmando que o inscrito reside no logradouro informado; 

 
e) Autorização para o uso da sua imagem, nome e voz, relacionado ao Desafio Tecnologia para 

Educação, devidamente assinada, ver Anexos ; 

 

f) Autorização para a participação de estudantes menores de 18 (dezoito) anos no Desafio e 

autorização para uso da sua imagem, nome e voz, assinadas pelo responsável, ver Anexos ; 

 
g)  Projeto impresso devidamente assinado pelo professor orientador. 

 

A documentação das equipes classificadas como final istas deve ser enviada até o dia 

15/02/2017. 

 

 



Endereço de remessa: 

 

 

 

  

 

 

ATENÇÃO : Informamos que a solenidade de premiação ocorrerá na 6ª Feira de Ciências da 

Bahia (FECIBA), em 2017, com data ainda a ser confirmada pela Coordenação de Articulação de 

Projetos para a Educação – COAPE, da Secretaria Estadual de Educação. 

 

Esclarecimentos poderão ser obtidos pelos e-mails: cdte@fapesb.ba.gov.br 
sectinaarea@gmail.com, ciencianaescola.iat@gmail.com. 
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