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Onde se lê: 

 

4.  DO CRONOGRAMA 

Tabela I - Cronograma 

ETAPA  PERÍODO 

Inscrição das equipes 13/09/2018 a 01/10/2018 

Homologação das inscrições 03/10/2018 

Interposição de recursos da homologação 04 e 05/10/2018 

Resultado dos recursos 09/10/2018 

Realização da competição 25/10/2018 

Divulgação dos resultados e premiação da 

competição 

25/10/2018 

 

 

 

 



Leia-se: 

 

4.  DO CRONOGRAMA 

Tabela I - Cronograma 

ETAPA  PERÍODO 

Inscrição das equipes 13/09/2018 a 08/10/2018 

Homologação das inscrições 10/10/2018 

Interposição de recursos da homologação 10 e 11/10/2018 

Resultado dos recursos 15/10/2018 

Realização da competição 25/10/2018 

Divulgação dos resultados e premiação da 

competição 

25/10/2018 

 

Onde se lê: 

 

5.1 Poderão se inscrever na competição equipes formadas por 02 (dois) discentes 

regularmente matriculados na rede do IFPB ou em instituições de ensino da cidade de 

Monteiro-PB e um docente (orientador) em efetivo exercício na rede do IFPB ou em 

instituições de ensino da cidade de Monteiro-PB. 

 

Leia-se: 

 

5.1 Para a Modalidade de Resgate Controlado, poderão se inscrever na competição 

equipes formadas por 02 (dois) discentes regularmente matriculados em cursos 

superiores do IFPB ou em instituições de ensino superior da cidade de Monteiro-PB e 

um docente (orientador) em efetivo exercício na rede do IFPB ou em instituições de 

ensino superior da cidade de Monteiro-PB. Para a Modalidade Segue Faixa, poderão 

se inscrever na competição equipes formadas por 02 (dois) a 04 (quatro) discentes 

regularmente matriculados em cursos técnicos do IFPB ou em instituições de ensino 

médio da cidade de Monteiro-PB e um docente (orientador) em efetivo exercício na 

rede do IFPB ou em instituições de ensino da cidade de Monteiro-PB. 
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