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Resumo das modalidades do FEAC 
 

Modalidade 
 

Resumo 

Prazo              
final de 

inscrição 

 

Congresso 
Técnico 

Vagas 
garantidas 

por C.A. 

LEAGUE OF 
LEGENDS  

E-sport de estratégia com equipes de 5 
até 10 atletas (conhecido como LoL) 

8/9 10/9 Uma (1) 

FIFA 21 E-sport individual de futebol (console 
PlayStation 4) 

8/9 10/9 Duas (2) 

GARTIC Jogo individual de desenhos e 
adivinhação (partidas pelo Gartic.io)  

22/9 23/9 Quatro (4) 

XADREZ Esporte individual, adotando modelo 
suíço (partidas pelo lichess) 

9/9 18/9 Quatro (4) 

STOP Jogo individual de conhecimentos 
gerais, também chamado Adedonha 
(partidas pelo StopotS) 

9/9 10/9 Três (3) 

TRUCO 
MINEIRO 

Jogo de cartas, em duplas, com a regra 
mineira (partidas pelo Truco On) 

9/9 10/9 Uma (1) 

CS: GO E-sport de tiro com equipes de no 
mínimo 4 e até 10 atletas (intitulado 
Counter-Strike: Global Offensive) 

9/9 10/9 Uma (1) 

DANÇA Coreografias autorais ou não, em solo 
ou equipes de até 12 pessoas, 
gravadas com até 2 minutos, em 
qualquer estilo de dança 

22/9 Não há Ilimitado 

MÚSICA Solos ou bandas de até 12 pessoas, 
com músicas de até 5 minutos, 
gravadas, em qualquer estilo musical 

22/9 Não há Ilimitado 

AUDIOVISUAL Equipes de uma até 12 pessoas, com 
vídeos de até 10 minutos em formato 
de mini-documentário ou curta-
metragem ficcional, com tema livre 

22/9 Não há Ilimitado 

DESENHO            
DA LOGO 

Criação livre para a logomarca dos 
Jogos Internos da UnB 2022, contendo 
o termo “JIUnBs” 

22/9 Não há Ilimitado 

LITERATURA Contos, crônicas, fábulas ou poesias 
de até 5 páginas ou histórias em 
quadrinhos de até 10 páginas, de um 
ou mais autores, de tema livre 

16/9 Não há Duas (2) 

DEBATE Equipes de até 4 pessoas, com temas 
divertidos e posições sorteadas 15 
minutos antes, com formato ao vivo 
inspirado no Parliamentary Debate 

22/9 23/9 Ilimitado 

 

Mais informações em www.esporte.unb.br. Veja Regulamentos Geral e Específicos para condições de 

atletas especiais e possibilidade de aceitação de inscrições além do limite estipulado. 
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