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1ª ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PROJETO ESTUDANTES 
DE ATITUDE 2021 

 
A Controladoria Geral do Estado de Goiás por meio da Superintendência de Controle Social e Ouvidoria e da Gerência 
de Controle Social, torna pública a 1ª Alteração do Regulamento Projeto Estudantes de Atitude 2021, publicado no 
endereço eletrônico  www.estudantesdeatitude.go.gov.br, em 15 de setembro de 2021, conforme a seguir: 

 
 
1 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.3 – O subitem passa a ter a seguinte redação: 5.3 As escolas habilitadas a se 
inscrever receberão e-mail contendo a confirmação da participação e instruções para cadastro nos canais oficiais 
do Projeto. 

 
2 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.4 - O subitem passa a ter a seguinte redação: 5.4 Os canais oficiais do Projeto 
são:  www.estudantesdeatitude.go.gov.br, e-mail estudantesdeatitude.go@gmail.com; e  aplicativo Telegram.  

 
3 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.5 - O subitem passa a ter a seguinte redação: 5.5 Cada escola poderá inscrever 
um único Time de Estudantes e Professores do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e/ou do 1º ao 3º ano do Ensino 
Médio.  
 
4 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.6 - O subitem passa a ter a seguinte redação: 5.6 Após o devido cadastro da escola 
aprovado, a Coordenação Estadual do Projeto efetuará a homologação da inscrição.  
 
5 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.7 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  5.7  As escolas consideradas aptas 
na pré-inscrição terão até o dia 10 de outubro de 2021 para se inscrever nos canais oficiais do Projeto.  
 
6 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 6.3 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  6.3 Nos canais oficiais do Projeto 
estarão disponibilizadas todas as atividades, notas, acessos a recursos, regulamento, vídeos explicativos, cadastro, 
entre outros. 
 
7 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 7.1 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  7.1 O grupo de estudantes que 
compõe o Time da escola deve estar formado, com os nomes e demais informações cadastrados,  até o dia 26 de 
outubro de 2021. 
 
8 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 7.3.1 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  7.3.1. Definição: é denominado 
Time o grupo de estudantes que a escola cadastrou no Projeto em conjunto com os professores orientadores 
informados. 
 
9 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 7.5 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  7.5 O registro do Time deve ser 
feito pelo Professor Orientador, no Projeto Estudantes de Atitude nos canais oficiais, devendo o professor manter 
atualizado o cadastro dos estudantes, retirando os que deixarem de participar e inserindo eventuais novos 
participantes. A solicitação para alteração deverá ocorrer através do e-mail estudantesdeatitude.go@gmail.com. 
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10 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 7.6 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  7.6 Caso o Professor Orientador, 
informado na inscrição, deixe de desempenhar suas obrigações para com as atividades do Projeto, a direção da 
escola deverá alterar os dados cadastrados a fim de retirá-lo ou substituí-lo através do e-mail 
estudantesdeatitude.go@gmail.com.  
 
11 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 8.2 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  8.2 O detalhamento de cada uma 
das atividades será disponibilizado na ocasião do lançamento de cada uma delas, nos canais oficiais do Projeto. 
 
12 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 8.3.5 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  8.3.5  A atividade Oficina será 
realizada de forma remota, ou seja, a capacitação dos Professores participantes se dará por meio de vídeos e de 
Webinares (momentos de bate papo ao vivo, on-line), que serão disponibilizados nos canais oficiais do Projeto. 
 
13 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 8.4.3 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  8.4.3 A atividade Auditoria 
Cívica deverá ser executada de maneira coletiva pelos estudantes cadastrados (item 7), sob a orientação do 
professor, em conformidade com o Manual de Auditoria Cívica do Projeto. 
 
14 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 8.4.4 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  8.4.4 A Execução da Auditoria 
Cívica será realizada por meio de ferramenta e orientações disponibilizadas nos canais oficiais do Projeto. 
   

15 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 8.5.6 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  8.5.6 Essa atividade é composta 

de duas etapas:  
 

a) Planejamento do Desafio: será realizado conforme orientações a serem disponibilizadas nos canais 
oficiais do Projeto;  

b) Execução do Desafio e Entrega dos Resultados: a escola deve executar o planejamento e apresentar os 
resultados alcançados, por meio do preenchimento e envio de relatório conforme as orientações e 
modelo a serem fornecidos. 
 

16 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 8.5.7 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  8.5.7  Os resultados poderão ser 
acompanhados pela Coordenação  Estadual do Projeto e por outros parceiros. 

 
17 DA ALTERAÇÃO DO ITEM 9. – DA PONTUAÇÃO E CRONOGRAMA 
 
O Cronograma  passa a ter a seguinte alteração:  
 
O período da Oficina e o Prazo para Cadastro dos Professores começa no dia 01 de outubro de 2021 e termina no 
dia 10 de outubro de  2021; 
O período para Montagem dos Times começa no dia 01 de outubro de 2021 e termina no dia 26 de outubro de 2021; 
O período da Tarefa Especial começa no dia 07 de outubro de 2021 e termina no dia 26 de outubro de 2021; 
O período da Auditoria Cívica começa no dia 18 de outubro de 2021 e termina no dia 26 de outubro  de 2021; 
O período do Desafio começa no dia 27 de outubro de 2021 e termina no dia 15 de novembro de 2021. 

 
ATIVIDADES PONTUAÇÃO MÁX. TIPO CRONOGRAMA 

Pré-inscrição Não se aplica Não se aplica 14/09 a 19/09 

Inscrição Não se aplica Não se aplica 16/09 a 10/10 

Oficina para Professores Orientadores 
e Prazo Final para cadastro de 
Professores 

100 Classificatória 01/10 a 10/10 

Montagem dos Times Não se aplica Não se aplica 01/10 a 26/10 

Tarefa Especial 200 Classificatória 07/10 a 26/10 

Auditoria Cívica 300 Eliminatória 18/10 a 26/10 

Desafio 400 Eliminatória 27/10 a 15/11 

TOTAL 1000 (mil pontos)   

 
 
18 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 10.1.3 - O subitem passa a ter a seguinte redação: 10.1.3 Os pontos serão 
integralizados após cadastro do time no Projeto. 
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19 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 10.2.3 - O subitem passa a ter a seguinte redação: 10.2.3  As escolas serão avaliadas 
segundo os parâmetros de qualidade e de atendimento de prazos definidos no Projeto Estudantes de Atitude. 
 
 
20 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 10.3.2 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  10.3.2 Para atribuição da nota, 
é necessário que a escola siga os prazos estipulados, bem como os parâmetros mínimos de qualidade que serão 
definidos  e informados nos canais oficiais Projeto Estudantes de Atitude. 
 
21 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 13.1 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  13.1 Após a divulgação da nota 
recebida por cada atividade, caso haja discordância da escola em relação à pontuação recebida, ela poderá interpor 
recurso à Coordenação Estadual do Projeto, nos canais oficiais, no prazo de até 2(dois) dias úteis, a partir da 
divulgação da nota de cada atividade. 
 
22 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 14.7 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  14.7.  A comunicação oficial será 
enviada aos Professores Orientadores (pelo e-mail estudantesdeatitude.go@gmail.com e pelo aplicativo de 
mensagens instantâneas Telegram) e as informações publicadas na página oficial do Projeto 
(www.estudantesdeatitude.go.gov.br). 
 
23 DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 14.8 - O subitem passa a ter a seguinte redação:  14.8 Nos canais oficiais do Projeto 
Estudantes de Atitude estarão disponíveis: o regulamento, as orientações, as formas de envio de cada etapa, o 
cronograma e todos os materiais necessários para a boa participação.  
 

 

Os demais itens e subitens do Regulamento permanecem inalterados.  

 

Goiânia, 06 de outubro de 2021.  

 

 
 

Superintendência de Controle Social e Ouvidoria 

Gerência de Controle Social 
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