
 

EDITAL Nº 09/2019 

 

 

 

 

O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, torna público o presente Edital de submissão de propostas de 

atividades para a X Semana de Integração dos Estudantes da Faculdade de Juazeiro 

do Norte.  

 

1. DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FJN 

A Faculdade de Juazeiro do Norte considera a importância da educação e 

formação extra sala de aula para valorização do conhecimento na 

profissionalização e no exercício da cidadania, sendo uma oportunidade de colocar 

em prática o que se aprende na academia, bem como a valorização da integração 

dos discentes no processo de formação do ser humano.   

Desta forma, a comissão organizadora lança edital para convocação de 

propostas de atividades a serem desenvolvidas por discentes, sob orientação de 

um docente da referida IES, durante os dias do evento. As propostas poderão ser 

ciclos de palestras, minicursos, maratonas, atividades de extensão, arte e cultura. 

Ciclos de palestras: Momento de discussão de temas relevantes, a ser ministrado 

em 90 minutos, sendo conduzida por no máximo dois alunos, sob orientação de 

um docente da referida IES. 

Minicursos: Momento de apresentação de um assunto com temática relevante, a 

ser ministrado em 4 horas, sendo conduzida por um grupo de alunos, sob 

orientação de um docente da referida IES. 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 

ATIVIDADES PARA A X SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS 

ESTUDANTES DA FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. 



 

Maratonas: Atividade a ser desenvolvida com caráter exclusivamente de 

conscientização socioambiental. Deverá ser conduzida por um grupo de alunos, 

sob orientação de um docente da referida IES. 

Atividades de extensão: Atividade a ser desenvolvida com a comunidade de 

caráter social, educativo e cultural. Deve promover benefício à comunidade, 

podendo ser realizada através de ações educativas, realização de procedimentos e 

exposição de assuntos relevantes. Deverá ser conduzida por um grupo de alunos, 

sob orientação de um docente da referida IES. 

Arte e Cultura: Espaço para se apresentar talentos como apresentação de cordéis, 

exposição de fotografias e maquetes, paródias, teatro ou coral, podendo ser 

desenvolvida por um grupo de alunos, sob a orientação de um ou mais docentes 

da referida IES. 

A X Semana de Integração dos Estudantes da Faculdade de Juazeiro do Norte 

ocorrerá no período de 25 a 27 de abril de 2019. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

As propostas de atividades para a X Semana de Integração deverão ser entregues 

nas coordenações de cursos, como também enviadas ao e-mail 

semanadeintegracao@fjn.edu.br no período de 18 a 31 de março de 2019.  

 

3. DA EQUIPE 

A equipe deverá ser composta por: 

Discentes devidamente matriculados na Faculdade de Juazeiro do Norte e Docente 

orientador da referida IES. 

 

4. DA PROPOSTA 

A proposta deverá se enquadrar em ciclos de palestras, minicursos, 

atividades de extensão (ações voltadas para comunidade), arte e cultura e 

ter, OBRIGATORIAMENTE, a seguinte estrutura: 

 

 

mailto:semanadeintegracao@fjn.edu.br


 

1. Título; 

2. Equipe (membros, curso, semestre, email, telefone); 

3. Objetivos; 

4. Público-alvo (como será feita o recrutamento deste público); 

5. Metodologia; 

6. Recursos materiais com custos; 

7. Data e horário de sugestão para a atividade (dentro do período da Semana 

de Integração); 

8. Espaço necessário (sala de aula, laboratório, auditório, pátio, etc.); 

9. Número de vagas; 

10. Informações adicionais (se necessário). 

A Faculdade de Juazeiro do Norte não se comprometerá em custear todas as 

despesas. Na proposta devem ficar claro quais as despesas serão direcionadas a 

Faculdade, podendo esta, ser aceita ou não. 

Cada aluno poderá estar presente em uma única proposta, não sendo possível 

estar em outras propostas de atividades. 

 

5. DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 

A equipe assinará termo de compromisso. Desta feita, ficando compromissado para 

bem desenvolver tal mister. 

Os discentes receberão certificado comprovando sua participação na Semana de 

Integração que poderão ser utilizados para a comprovação de atividades 

complementares. 

Juazeiro do Norte, 18 de março de 2019. 

 

_________________________________________ 
José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral da FJN 


