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CRONOGRAMA DA CAMPANHA 

 ETAPAS/ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO 
Período de participação 04 a 24 de agosto de 2022 

 
Prêmio R$ 150,00 
Sorteio 25 de agosto de 2022 
        

1 OBJETIVO 

1.1 A campanha de doação de livros tem o intuito de aumentar o acervo literário, 
que há algum tempo não recebe novos exemplares, e fomentar a cultura de doação 
de livros dentro do campus. 
1.2 O Sorteio tem como objetivo sortear entre os doadores de livros um prêmio em 
dinheiro. 
1.3 Poderão participar do sorteio apenas os alunos regularmente matriculados no 
IFMA – Campus Imperatriz. 

 

2 DAS DOAÇÕES  
2.1 Serão aceitas doações de livros de literatura (paradidáticos), seja brasileira ou 
estrangeira, em bom estado de conservação. 
2.2 Não serão aceitos outros livros que os descritos acima, por limitação de espaço 
físico nas prateleiras. 
 
 
3 DO SORTEIO 
3.1 Cada livro doado será analisado para verificar se atende aos requisitos de 
doação, e cada unidade resultará em um número de participação para concorrer a 
um sorteio em dinheiro no valor de R$ 150,00.  
3.2 Os nomes dos doadores serão registrados em planilha eletrônica e será 
atribuído um número de acordo com a ordem de doação dos livros e quantidade de 
livros doados, para depois serem sorteados via sorteador online, no dia 25 de 
AGOSTO de 2022. 
3.3 Só poderão participar do sorteio alunos regularmente matriculados no campus 
Imperatriz. 
3.4 O sorteio será gravado e posteriormente postado no instagram da biblioteca e o 
resultado será divulgado no site do IFMA Campus Imperatriz 



https://imperatriz.ifma.edu.br/, nos murais da escola e na conta da biblioteca no 
Instagram (@biblioteca.ifmaimperatriz). 
 
4  DO PRÊMIO 
4.1 O participante sorteado receberá um prêmio da Biblioteca Josué Montello no 
valor de R$ 150,00. 
4.2 O ganhador será informado durante a Semana Montelliana, via e-mail, whatssap 
ou telefonema. A premiação é individual e intransferível.  
4.3 O ganhador receberá o prêmio no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da 
data de divulgação do resultado, o crédito será depositado em conta nominal do 
vencedor. 
 

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 
serão apreciadas e decididas pela Comissão.  
5.2 A simples participação neste concurso de incentivo à criatividade implica o total 
conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento.  
 
 

Presidente da Comissão 
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