
 

XI SEMANA DE INTEGRAÇÃO E DE EXTENSÃO DA FJN 

EDITAL 17/2020 

 

1. Apresentação 

Pelo presente Edital, a Direção da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN dá 

publicidade às informações para a realização da XI Semana de Integração e de 

Extensão da FJN que acontecerá no período de 13 a 17 de maio de 2020.  

Através da Semana de Integração e de Extensão, a FJN apresenta ações 

institucionais voltadas às atividades de extensão, à valorização do meio ambiente e do 

desenvolvimento artístico e cultural e a valorização do meio ambiente. Desta forma, 

esta ação encontra-se alinhada com a Iniciativa de Impacto Acadêmico lançada pela 

Organização das Nações Unidas que visa gerar um movimento global de mentes para 

promover uma nova cultura de responsabilidade social intelectual.  

A Semana de Integração e de Extensão da FJN integra o calendário acadêmico 

desta Instituição, com o objetivo de promover a interação com comunidade, 

constituindo assim, uma ponte permanente entre a FJN e a sociedade, promovendo a 

troca de conhecimentos e a integração da comunidade acadêmica. 

Desta forma, a XI Semana de Integração e de Extensão da FJN será composta pelas 

seguintes atividades: ações de extensão, exposição das atividades das Ligas 

Acadêmicas e dos Grupos de Extensão, maratonas de conscientização socioambiental, 

esportes e show de talentos. 

As inscrições de todas as atividades serão realizadas através do site www.fjn.edu.br 

da 00h01 do dia 06 de março de 2020 até às 23h59 do dia 30 de abril de 2020, exceto 

Corrida Universitária.  

 

 

http://www.fjn.edu.br/


 

2. Ações de Extensão 

As ações de extensão serão indicadas pelo coordenador de curso. Cada semestre 

será responsável por uma atividade de extensão, sendo orientada por um professor. As 

atividades poderão ocorrer na FJN ou em outro local, no período de 13 a 16 de maio 

de 2020. O coordenador de curso definirá o dia e o local da atividade de extensão de 

cada semestre do seu curso. 

Aos alunos presentes nas atividades de extensão serão ofertados certificados de 

atividades complementares de 20 horas. 

3. Exposição das atividades das Ligas Acadêmicas e dos Grupos de Extensão 

As Ligas Acadêmicas e os Grupos de Extensão deverão expor suas atividades em 

forma de pôster no dia 15/05/2020, no horário das 8h as 11h30. Os pôsteres deverão 

ser autoexplicativos com maior riqueza de imagens, com tamanho padrão: 90 cm de 

largura x 120 cm de altura. 

 As atividades serão apresentadas a uma banca composta por: 1- Coordenador 

de Pós-graduação e Extensão da FJN; 2- Representante da Direção; 3- Coordenador de 

Curso. Todos os membros do grupo deverão estar presentes, porém não é obrigatório 

todos apresentarem. 

A apresentação do pôster será de 15 minutos, acrescendo mais 10 minutos 

para questionamentos e/ou considerações da banca.  

 

4. Maratonas de conscientização socioambiental 

As maratonas possuem caráter exclusivamente social e ambiental. São 

voluntárias e gratuitas. Serão ofertadas as seguintes maratonas: Recolhimento de 

papel reciclável, lixo eletrônico, medicamentos vencidos, brinquedos e alimentos não-

perecíveis.  

Os cursos da FJN serão responsáveis por organizar as maratonas: 

 Papel – Nutrição e Enfermagem (Anexo I); 



 

 Lixo eletrônico – Sistemas de Informação e Direito (Anexo II); 

 Medicamentos Vencidos – Farmácia e Medicina Veterinária (Anexo III); 

 Brinquedos – Ciências Contábeis e Segurança do Trabalho (Anexo IV); 

 Alimentos não-perecíveis – Arquitetura e Urbanismo e Gastronomia (Anexo V). 

Os alunos poderão escolher qual maratona pretendem participar, sendo possível 

participar de mais de uma. Cada maratona possui regulamento próprio (Anexos I a V). 

Aos alunos inscritos e que efetivarem a participação nas maratonas serão ofertados 

certificados de atividades complementares de 10 horas por maratona. 

 A equipe que obtiver o primeiro lugar de cada maratona ganhará inscrição no 

Congresso Científico 2020. 

A entrega dos materiais das diversas maratonas será no dia 15/05/2020, no 

período de 8h às 11h30 e das 14h30 às 16h30 na FJN. 

5. Esportes 

A FJN acredita que através da prática de esportes é possível proporcionar à 

comunidade acadêmica uma aprendizagem de sociabilização e de transmissão de 

valores, visto que a prática do esporte envolve a aquisição de habilidades físicas e 

sociais, valores, conhecimentos, atitudes e normas. 

Desta forma, fazendo parte da XI Semana de Integração e Extensão da FJN, 

ocorrerá: 

 Jogos Internos da FJN – Anexo VI 

 I Campeonato de Jogos Digitais – Anexo VII 

 II Corrida Universitária – Anexo VIII 



 

Aos alunos inscritos e que efetivarem a participação nos esportes serão ofertados 

certificados de atividades complementares de 05 horas. 

6. Show de Talentos 

Através do Show de Talentos, a FJN valoriza o desenvolvimento artístico e cultural 

da comunidade acadêmica. O Show de Talentos ocorrerá no dia 15/05/2020, às 18h. 

Toda a comunidade acadêmica (alunos, professores e colaboradores) poderá se 

inscrever no show de talentos em uma das seguintes categorias: canto, dança ou 

paródia (Anexo IX). 

Aos alunos inscritos e que efetivarem a participação no Show de Talentos, será 

ofertado certificado de atividades complementares de 05 horas. 

 

 

 

Juazeiro do Norte, 05 de março de 2020. 

 

 

José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral da FJN 


