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EDITAL DEAC/DAC Nº 10/2021 

FEAC 2022 E III EUREKA 

 

O Decano de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília (UnB), no uso de suas 

atribuições legais, torna público o processo de seleção de bolsistas para o presente 

edital, cujo escopo é o de promover ações de lazer e formação por meio de atividades 

comunitárias produzidas em formato remoto.  

 

1. Da Finalidade 

1.1. O presente Edital regula a concessão de 12 (doze) bolsas para desempenho 

de funções em projetos realizados pela Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias 

(doravante denominada DEAC), nomeadamente o Festival de Esportes e Atividades 

Comunitárias da Universidade de Brasília 2022 (FEAC) e a terceira edição do curso de 

criatividade, denominado III Eureka! – Criatividade na Teoria e na Prática. 

1.2. Os projetos são norteados pela missão da DEAC no fomento das atividades 

comunitárias de esporte, arte e cultura para a comunidade de estudantes, docentes e 

servidores da Universidade de Brasília, sob os princípios da democracia e da inclusão, 

do pluralismo e da diversidade, da integração e socialização e da promoção da saúde 

integral e da criatividade, guiando-se também pela Política Integrada da Vida Estudantil 

da Universidade de Brasília, constituída a partir da criação de uma Comissão pelo Ato 

da Reitoria de n. 0517/2018.   

 

2. Da Concessão de Bolsas 

2.1. A participação de cada bolsista será num total de 90 (noventa) horas, 

equivalente ao total de carga horária nas bolsas de 20 (vinte) horas durante 1 (um) mês, 

embora com atividades previstas entre os meses de janeiro e junho de 2022. 

2.2. Conforme o Decreto 7.416/2010, que regula a concessão de bolsas nas 

universidades públicas federais, o estudante agraciado por este edital não poderá 

acumular bolsas de outros programas oficiais. 
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2.3. O pagamento da parcela única de R$ 400 (quatrocentos reais) da bolsa será 

realizado no mês de dezembro de 2021. 

2.4. O dispêndio para o pagamento das bolsas será realizado com recursos 

próprios. 

 

3. Sobre o FEAC  

3.1. O FEAC é um evento multiesportivo-artístico, que traz consigo o histórico de 

olimpíadas da UnB realizadas desde os anos 1980, mas se realizou sob este nome e 

formato pela primeira vez em setembro de 2021 com o lema “Distantes, mas juntos”, 

contemplando modalidades artístico-acadêmicas e esportes eletrônicos, em competição 

realizada entre Centros Acadêmicos e Atléticas de cursos de forma totalmente remota. 

O FEAC 2022, com o lema “Quem supera, vence”, tem realização prevista entre abril e 

maio de 2022. 

 

4. Sobre o Eureka! 

4.1. O Eureka! é um curso que pretende englobar a criatividade nos seus 

aspectos teóricos e práticos, abordando temas na psicologia da criatividade, criatividade 

na educação e criatividade aplicada em diversas áreas artísticas, científicas e esportivas 

com palestrantes convidados, e propondo diversas atividades práticas em inteligências 

múltiplas, como a linguística, lógica, corporal, visual e interpessoal. Realizado em duas 

edições imersivas de uma semana em 2019 e 2020, tem a terceira edição prevista a 

realizar-se em quinze encontros semanais entre janeiro e junho de 2022.  

 

5. Dos Requisitos dos Proponentes 

5.1. Os candidatos às Bolsas para este Edital devem estar regularmente 

matriculados em curso de graduação ou pós-graduação, presencial ou a distância, da 

UnB.  

5.2. Os candidatos devem estar sem pendências de prestação de contas de 

outros auxílios concedidos pela DEAC/DAC. 
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6. Do Cronograma 

6.1. O presente Edital será realizado conforme o calendário, em sete fases. 

Fase Teor Data 

1 Inscrições e envio da documentação De 17 a 22/11/2021 

2 Entrevista por videoconferência (se necessário) Até 23/11/2021 às 12h 

3 Resultado dos selecionados 23/11/2021 às 15h 

4 Interposição de recursos 23/11/2021 até 23h59 

5 Resultado final 24/11/2021 

6 Pagamento da parcela única da bolsa Dezembro de 2021 

7 Participação nas atividades do FEAC 2022 e/ou do III 

Eureka! 

Janeiro a junho de 

2022 

 

7. Das Condições de Inscrição 

7.1. Para concorrer aos auxílios deste Edital, o candidato deverá se inscrever 

acessando o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), pelo 

endereço https://www.sig.unb.br/sigaa a partir de seu próprio login. O discente seguirá 

os seguintes passos: i. Acessar o sistema, ii. Responder o cadastro único e anexar a 

documentação comprobatória, iii. Se inscrever clicando na aba “Bolsas” -> “Solicitação 

de Bolsas” --> “Solicitação de Bolsa e/ou Auxílio”. E se inscrever no edital “FEAC 2022 

E III EUREKA” Em caso de dúvidas, consultar orientações em: 

http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Manual_Portal_do_Discente_-

_Aba_Bolsas1.pdf 

7.2. Adicionalmente, para concorrer ao edital, o candidato deverá enviar um e-

mail para deac@unb.br (com cópia para cristianohoppenavarro@gmail.com), com o 

assunto: NOME DO CANDIDATO / FEAC - EUREKA, apresentando na mensagem um 

número de WhatsApp para contato, e contendo em anexo os seguintes documentos:  

a) termo de comprometimento com a realização de 90 (noventa) horas de 

trabalho no FEAC 2022 e/ou no III Eureka! (ANEXO I), assinado; 

b) carta de habilidades e motivação para desempenho de funções no FEAC 2022 

e/ou no III Eureka! (ANEXO II), devidamente respondida.  
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8. Da Comissão de Seleção 

8.1. A Comissão de Seleção será composta por: 

CRISTIANO ANDRÉ HOPPE NAVARRO Técnico desportivo da DEAC 

JONATAS MAIA DA COSTA Diretor da DEAC 

MARCUS VINÍCIUS CARNEIRO MAGALHÃES Técnico da Coordenação de Arte e 

Cultura 

 

8.2. A Seleção será realizada através da inscrição conforme o item 7.1. e os 

documentos enviados listados no item 7.2. e, caso necessário, também por entrevista 

por videoconferência, com dia e horário definidos juntamente ao candidato pelo 

WhatsApp fornecido no e-mail e no período estipulado pelo item 6.1. 

 

9. Da Prestação de Contas 

9.1. Compete ao estudante apresentar os relatórios das atividades 

desenvolvidas conforme orientação da DEAC. 

9.2. O estudante que não realizar a prestação de contas, baseada na 

apresentação de relatórios, não estará habilitado para participar de qualquer outra ação 

no DAC. 

 

10. Dos Disposições Finais 

10.1. Os casos omissos a este Edital serão dirimidos pela DEAC/DAC. 

10.2. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, a qualquer tempo, no 

todo ou em parte, por decisão da DEAC, por motivo de interesse público ou por 

exigências legais. 

10.3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 

Brasília, 12 de novembro de 2021 

 

Ileno Izídio da Costa 

Decano de Assuntos Comunitários 
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ANEXO I – TERMO DE COMPROMETIMENTO 

 

Eu, ___________________________________, RG nº ________________, 

CPF nº _________________,  me comprometo com a realização de 90 (noventa) horas 

de desempenho de funções no FEAC 2022 e/ou no III Eureka!, entre janeiro e junho de 

2022, conforme necessidade da organização de ambos os projetos e estipulado em 

edital.  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO II – CARTA DE HABILIDADES E MOTIVAÇÃO 

Nome: ____________________________________ WhatsApp: (         ) _____________ 

Curso: ________________________________________ Matrícula: _______________ 

Porque gostaria de trabalhar no FEAC e/ou no Eureka? Conte sobre sua motivação e 

experiências.__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Habilidades e funções que (se) dispõe: assinale todas que couberem com um X 

Organização geral do FEAC (      )   Organização geral do EUREKA (      ) 

FEAC – Funções de comunicação: Divulgação do evento junto às Atléticas e CAs (      ) Produção 

de artes (      ) Produção de textos (      ) Atualização das redes sociais e site (      )                                             

Produção de vídeos curtos (      ) Produção de vídeo-retrospectiva (      ) Criação de um app (      )       

Narrador e Comentarista (       ) Funções técnicas de transmissão (       ) Tradutor de Libras (        ) 

Recebimento, arquivo e homologação de inscrições (      ) Cerimonial da Mostra Artística (      )       

Cerimonial do Encerramento (        ) Contabilização de resultados do Ranking Geral (        )  

Organização dos e-sports (Regulamentos, Congressos, Tabelas, Grupo de WhatsApp, 

Resultados) – League of Legends (      ) FIFA 22 (      ) CS: GO (      ) Gartic (      ) Stop (      ) 

Xadrez (      ) Truco mineiro (      ) Free Fire (      ) Civilization (      ) Outros? Quais: 

____________________________________________________________________________ 

Organização das modalidades artístico-acadêmicas (Regulamentos, definição da Comissão 

Julgadora, Grupo de WhatsApp, Resultados) – Debate (      ) Dança (      ) Música (      )                      

Audiovisual (      ) Desenho (      ) Literatura (      ) Futebol Freestyle (      ) Skate Freestyle (      ) 

Outros? Quais: ________________________________________________________________ 

Se houver atividades presenciais: Mesário ou cronometrista (      ) Formulação de tabelas e 

estatísticas (       ) Demarcação de linhas e raias em campos e pistas (    ) Arbitragem (    )                     

Cite todos os esportes que poderia arbitrar:______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

EUREKA – Divulgação do curso (      ) Recebimento de inscrições e seleção, caso houver (      ) 

Contato com os palestrantes (      ) Logística de transmissão no StreamYard e YouTube (     ) 

Monitoria das atividades práticas (      ) Feedback para os participantes (      ) 
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