
 

 

EDITAL 008/2022 

CALOURADA 2022.2 

05 ANOS DA FACULDADE REGIONAL JAGUARIBANA 

 

A Faculdade Regional Jaguaribana, através do Núcleo de Integração e 

Nivelamento, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a realização do 

evento: CALOURADA 2022.2- 05 ANOS DA FACULDADE REGIONAL JAGUARIBANA, 

que será realizada dia 29 de julho de 2022.  

1. OBJETIVO  

A Calourada FRJ, pretende envolver toda a sociedade, proporcionando um 

ambiente de integração, acolhimento e lazer através de atividades culturais, com o 

objetivo de estimular a comunidade em geral a conhecer e valorizar o trabalho social, 

acadêmico, científico e cultural da FRJ. 

 

2. OBJETO DO EVENTO  

2.1. Festa Temática- Tema Havaí- com ambiente decorado e distribuição de 

brindes em alusão ao tema. 

2.2. Baile dançante com bandas ao vivo. 

2.3. Arrecadação de alimentos. 

2.4. Escolha do Rei e da Rainha FRJ- (regulamento em anexo) 

2.5. Brincadeiras e concursos interativos. 

 

3. INGRESSO  

• Valor: R$ 10,00 + 02 kilos de alimentos não perecíveis. 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 

Maiores informações no Núcleo de Integração e Nivelamento ou na Secretaria 

Acadêmica da FRJ. 

Alto Santo, 27 de junho de 2022. 

Cleison Luis Rabelo 
Diretor Geral  



 

 

ANEXO I-REGULAMENTO 

ESCOLHA DO REI E DA RAINHA DA FRJ 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1  Inscrições apenas para alunos matriculados da FRJ.  

1.2  Para os alunos que pretendem concorrer, se faz necessário preencher 

formulário próprio. 

1.3  Após a inscrição, é necessário enviar para o e-mail: 

frj@frjaltosanto.edu.br : FOTO e COMPROVANTE DE MATRÍCULA. 

 

2. DAS NORMAS 

2.1 A foto enviada pelo aluno será postada na página oficial da FRJ no 

Instagram. Todas as fotos, de todos os concorrentes serão postadas ao 

mesmo tempo, conforme cronograma. 

2.2  Serão escolhidas 01 aluno e 01 aluna que tiver mais curtida até a data de 

encerramento das curtidas. 

2.3  A revelação do escolhido acontecerá na hora do evento. 

 

3. CRONOGRAMA  

3.1  Inscrições até dia 14/07/2022. 

3.2  Publicação das fotos 15/07/2022 

3.3  Encerramento das curtidas 28/07/2022 

 

4. PREMIAÇÃO 

4.1 O aluno e aluna com mais curtida ganharão uma faixa, uma coroa e R$ 

100,00 em espécie.  
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