
 
REGULAMENTO DA III MARATONA DE RECOLHIMENTO DE 

PAPÉIS DA FJN 

As presentes disposições visam regular a III Maratona de Papéis de promovida pela Faculdade 

de Juazeiro do Norte 

 

I. Da realização e participação  

 I.1. A III Maratona de Papéis da FJN será realizada durante a X Semana de 

Integração nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2019. 

 I.2. A referida maratona tem caráter exclusivamente social, voluntária e 

gratuita.  

 I.3. Esta maratona propõe um dia de força tarefa na Faculdade de Juazeiro do 

Norte (FJN), onde serão arrecadados livros, cadernos, jornais, revistas, folhetos, 

sulfite, listas telefônicas, papéis de escritório, cartolinas e similares. EXCETO 

papelão.  

I.4. Todo material recolhido tem finalidade à reciclagem. Não será aceito livro 

didático de edição atual.  

I.5. A participação nesta maratona sujeita todos (as) os (as) participantes às 

regras e condições estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o (a) 

participante, no ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, declarando 

que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e 

totalmente, todos os itens deste Regulamento.  

I.6. Poderão participar alunos de todos os cursos da Faculdade de Juazeiro do 

Norte. 

 I.7. Os alunos deverão formar equipes com quatro membros. As equipes 

poderão ser compostas por alunos de diferentes cursos e semestres da FJN. 

I.8. O material recolhido será pesado para o levantamento e controle do mesmo. 

 

II. Critérios de desempate  

II.1. Em caso de empates, levará em consideração a soma das idades dos quatro 

participantes, aquele que obtiver o maior valor, determinará a equipe vencedora, 

podendo ocorrer para o primeiro, segundo ou terceiro lugar.   

 

III. Do objetivo  

III. 1. Essa maratona tem como caráter social arrecadar todo tipo de papéis 

recicláveis em prol da Casa de Acolhimento Feminino (CAF), o qual é 

transformado em alimento para a mesma. 

 

 

IV. Da inscrição  

IV. 1. No ato da entrega do material, cada equipe deverá formalizar sua 

inscrição na Maratona através de uma ficha disponibilizada pela comissão 

organizadora. 



 
  

V. Das etapas 

V.1. As equipes deverão se inscrever no feito da entrega dos papéis que será no 

dia 26 de abril de 2019.  

V.2. No ato da inscrição, os alunos deverão apresentar um documento oficial 

com foto (RG ou CPF). 

V.3. Cada equipe deverá entregar os papéis recolhidos de uma única vez.  

V.4. A entrega deverá ser realizada no dia 26 de abril de 2019 (sexta-feira) no 

horário de 08h às 11h45. 

V.5. No ato da entrega, a Comissão da Maratona pesará os papéis. Será 

vencedora a equipe que recolher a maior quantidade de papéis (em Kg).  

 

VI. Da Premiação 

 VI. 1. Será concedida premiação para as 3 equipes que arrecadarem a maior quantidade 

de papéis: 1º Lugar (R$ 250,00), 2º Lugar (R$ 150,00), 3º Lugar (R$ 100,00). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, 11 de abril de 2019 

Comissão Organizadora  


