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EDITAL Nº 06/2022

 

PROCESSO Nº 23106.098788/2022-17

 

EDITAL Nº 06/2022 - ESTAFE DEAC

 
O Decano do Decanato de Assuntos Comunitários – DAC no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de inscrição para as funções de Estafe na
CEL/DEAC/DAC/UnB, em diversas áreas, doravante denominado Estafe DEAC e subsidiado pelos recursos da FUB (Emenda Parlamentar), e gerenciado pela
Coordenação de Esporte e Lazer – CEL da Diretoria de Esporte e A�vidades Comunitárias – DEAC, de acordo com as seguintes disposições constantes no presente
Edital.
 
 

1. FINALIDADE

O Edital para o Estafe DEAC tem como finalidade:

a. Oportunizar a plena realização e apoio aos projetos e a�vidades capitaneados pela Coordenação de Esporte e Lazer da Diretoria de Esporte e A�vidades
Comunitárias;

b. Beneficiar a comunidade acadêmica da Universidade de Brasília em sua inteireza a par�r da consecução de projetos de esporte e lazer comunitários de perfil
recrea�vo, de bem-estar e de compe�ção, com vista à saúde �sica e mental, socialização e integração, excelência e cria�vidade, para a formação educa�va e
cidadã.

 

2. DA BOLSA

a. O estudante se compromete com 20 horas semanais de planejamento e atuação nas a�vidades e projetos da DEAC.
b. Ser selecionado para o Estafe proporcionará ao estudante o recebimento de uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo período de 04
(quatro) meses.
c. A Bolsa prevista neste edital será concedida pelo período de outubro de 2022 a janeiro de 2023.
d. Os estudantes deverão cumprir o total de 320 (trezentos e vinte) horas, podendo: exercer 20h semanais entre outubro e janeiro; ou exercer 10h semanais  entre
outubro/2022 e maio/2023.

3. DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO

1. Poderão concorrer ao Estafe estudantes regularmente matriculados em cursos, presenciais ou a distância, de graduação ou pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) da UnB, dos Campi Darcy Ribeiro - Plano Piloto, Faculdade UnB Ceilândia - FCE, Faculdade UnB Gama - FGA e Faculdade UnB Planal�na –
FUP.
2. As inscrições para o Estafe DEAC poderão ser feitas no período de 26/08/2022 até 5/09/2022 e deverão ser efetuadas via SIGAA.
3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem com documentação incompleta, bem como as efetuadas de forma diversa da descrita neste Edital.
 

4. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Os requisitos necessários para a concessão da bolsa para o Estafe DEAC são:
 
a. Estar regularmente matriculado em curso, presencial ou a distância, de graduação ou de pós-graduação na UnB, em qualquer dos Campi;
b. Apresentar comportamento é�co e íntegro - não ter sido alvo de advertência por comportamento an�é�co ou an�despor�vo;
c. Estar ciente de que esta bolsa não poderá ser acumulada a outras bolsas ou estágios vinculados à Universidade de Brasília;
d. Enquadrar-se em pelo menos um dos perfis do Estafe DEAC detalhados no item
5 “Dos perfis e exper�ses esperadas”, sendo o domínio em dois ou mais perfis considerado um diferencial posi�vo;
e. Efetuar a inscrição online via SIGAA, no prazo estabelecido por este Edital, disponível em www.esporte.unb.br;
f.  Anexar cópia da documentação a seguir:
- Cópia dos documentos pessoais: RG com CPF; ou CNH; ou passaporte para estudantes internacionais;
- Carta de mo�vação (modelo disponível em anexo);
- Formulário de habilidades e conhecimentos (modelo disponível em anexo);
- Histórico Escolar de Graduação atualizado, constando o IRA (os estudantes calouros não precisam apresentar Histórico Escolar);
- Histórico do período atualizado (período de junho a setembro de 2022).
 

5. DOS PERFIS E EXPERTISES ESPERADAS

1. Estudante de educação �sica ou com exper�se na área do esporte e nas áreas demandadas pelos projetos de esporte e lazer, para envolver-se com um ou
mais dos seguintes projetos:

a. Copa do Mundo UnB: organização das tabelas, escalas de arbitragem e pontuações e ar�culação para realização das modalidades em seus aspectos técnicos e
cria�vos;

b. Recreando: organização de a�vidades recrea�vas em diversas modalidades espor�vas individuais e cole�vas em espaço reduzido, no ICC Sul, no horário de
almoço;

c. Caiaque comunitário: apoio às inscrições e a�vidades teóricas e prá�cas do projeto de canoagem no Lago Paranoá, sendo valorizados conhecimentos em
ecologia e sustentabilidade;

d. Clube de Corrida e Caminhada: ministrar, propor e acompanhar treinamentos nas modalidades de corrida e caminhada;

e. FEAC 2023: comprometer-se com as exper�ses de execução das olimpíadas da UnB no primeiro semestre de 2023, incluindo organização e arbitragem das
dezenas de modalidades espor�vas presenciais e eletrônicas, ar�s�cas e acadêmicas, recebimento de inscrições, cálculo de pontuações, elaboração de tabelas
de provas e par�das, contato e ar�culação com as en�dades e clubes par�cipantes, divulgação e comunicação, etc.;

f. Futmanobol: apoio às a�vidades do Projeto de Extensão e Clube Futmanobol, dedicado à prá�ca do esporte �pico da Universidade de Brasília;

http://www.esporte.unb.br/
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g. Eureka!: apoio à elaboração, design de bibliografia, ar�culação com palestrantes, monitoria das oficinas prá�cas e feedback para os par�cipantes no curso de
cria�vidade teórica e prá�ca e do Projeto de Extensão Eureka!, sendo valorizadas as graduações em pedagogia e psicologia;

h. Cross Cerrado: inscrições, mapeamento de trajetos, cronometragem e organização geral de circuito de corridas rús�cas nos campi da UnB;

i. Octatlo: organização das compe�ções de octatlo cole�vo, reunindo oito esportes cole�vos;

j. Orienta UnB: corrida de orientação no campus Darcy Ribeiro;

k. Excursiona UnB, Mergulho no Lago e Caminhada da Lua: a�vidades de esportes de aventura e junto à natureza, sendo valorizados conhecimentos em ecologia
e sustentabilidade;

l. Esporte Poliglota: exper�se dupla, em alguma modalidade espor�va e simultaneamente em algum idioma estrangeiro, para oferta de treinos totalmente
realizados em língua estrangeira, sendo valorizadas as graduações em línguas estrangeiras aplicadas, relações internacionais e letras;

m. Treinamento Físico-Histórico: exper�se dupla, em treinamento espor�vo e em pesquisa histórica, para implementar sessões de treinamento baseadas em
fontes bibliográficas, emulando os treinos de povos da An�guidade (espartanos, samurais, romanos, etc.);

n. Clube de Xadrez UnB: responsabilizar-se pelo espaço do MASC Sul do Clube de Xadrez, organizando eventos rela�vos à modalidade no projeto Recreando,
FEAC 2023 e outros;

o. Artes marciais e Defesa Pessoal: apoiar as a�vidades das aulas e projetos de artes marciais e de defesa pessoal da DEAC;

p. Outros projetos que podem ser sugeridos pelo candidato a bolsista do Estafe no campo disponível no Formulário de Habilidades e eventualmente
encampados pela DEAC.

 

2. Estudante de audiovisual, jornalismo, comunicação, design ou com vocação para a área de comunicação, para:

a. realizar registros fotográficos dos projetos e compe�ções;

b. realizar registros de vídeo dos projetos e compe�ções;

c. editar vídeos fazendo a cobertura dos acontecimentos e no�cias do esporte universitário;

d. criar logo�pos e a iden�dade visual das compe�ções e projetos da DEAC;

e. realizar transmissões via StreamYard, Twitch e outros de compe�ções espor�vas, palestras e lives;

f. fazer a locução e comentários de par�das de compe�ções espor�vas;

g. produzir textos jornalís�cos sobre os projetos e compe�ções;

h. atualizar o site Esporte UnB;

i. Atuar como social media / analista de redes sociais, monitorando, o�mizando, atualizando e gerando conteúdo para o Instagram Esporte UnB e gerenciando as
redes sociais da DEAC de modo geral;

j. par�cipar de reuniões de pauta com a equipe da CEL/DEAC.

3. Estudante-árbitro de qualquer curso com ou buscando formação em arbitragem despor�va ou com experiência comprovada na área, em futebol, futsal,
vôlei, basquete e outras modalidades espor�vas disputadas em compe�ções do esporte comunitário da UnB (por exemplo: Copa do Mundo UnB e FEAC 2023),
para funções de arbitragem.

4. Estudante de administração, arquivologia, educação �sica, esta�s�ca ou com vocação para a área administra�va, para processar e executar inscrições,
organizar e arquivar documentações, movimentar planilhas, gerar indicadores, calcular pontuações de compe�ções e gerir emprés�mos de material e
solicitações de uso de espaço, fornecendo o suporte à equipe DEAC em a�vidades de caráter burocrá�co.

5. Estudante de ciência da computação e outros cursos de Tecnologia da Informação ou com exper�se nesta área, para projetar e executar soluções
tecnológicas e promover automa�zação e digitalização nos projetos da DEAC, como:

a. criação do aplica�vo DEAC com informações, inscrições e interações junto aos projetos espor�vos, ar�s�cos e culturais;

b. sistema de inteligência ar�ficial para WhatsApp de modo a dirimir as principais dúvidas da comunidade;

c. u�lização de ciência de dados para extrair insights significa�vos em bene�cio do esporte de representação, esporte e lazer comunitário, arte e cultura na
universidade;

d. elaboração de soluções para os sites da DEAC.

6. Estudante de enfermagem, fisioterapia, curso de saúde ou com exper�se em primeiros socorros, para atuar como socorrista, brigadista ou realizando os
primeiros socorros em compe�ções da DEAC.

7. Estudante de psicologia ou curso de saúde com exper�se na área, para apoiar as a�vidades do núcleo de atendimento psicológico da DEAC.

8. Estudante de educação �sica, esta�s�ca ou com exper�se na área de análise de desempenho, para desenvolvimento do núcleo de análise de desempenho a
assessorar as diversas modalidades do ecossistema do esporte de representação da Universidade de Brasília.

 

6. DAS BOLSAS

1. O número de bolsas previsto neste edital é de 32 (trinta e duas) bolsas.

2. Os estudantes não contemplados no processo sele�vo, mas que cumpram com os requisitos necessários comporão cadastro de reserva e poderão ser
contemplados com bolsas no tempo de vigência deste edital, em caso de desistência ou desligamento de estudantes selecionados em primeira chamada.

 

7. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Os recursos financeiros para manutenção do Estafe DEAC são oriundos de Emenda Parlamentar, complementados, na medida do possível, com recursos de
arrecadação própria da FUB.

 

8. DA AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DAS BOLSAS

1. A Comissão de Seleção responsável pela avaliação será composta por:

i. Diretora de Esporte e A�vidades Comunitárias, Profª Claudia Maria Goulart dos Santos;

ii. Coordenador de Esporte e Lazer, Servidor Carlos Alberto Diniz; 

iii. Técnico despor�vo, Servidor Cris�ano Hoppe Navarro;
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iv. Nutricionista, Servidora Jamilie Moraes de Lima;

v. Psicóloga, Servidora Fabiana Coelho Meira;

vi. Técnico administra�vo, José Ricardo Monteiro de Figueiredo.

 

2. Será de responsabilidade desta Comissão:

a. Analisar a documentação solicitada em Edital e apresentada pelo estudante;

b. Realizar entrevista com o estudante, se necessário;

c. Selecionar os estudantes considerando as informações prestadas na inscrição sobre:

i. a. Mo�vação para integrar o Estafe DEAC;

ii. Disponibilidade para cumprimento de até 20 (horas) semanais nos diversos projetos e a�vidades da CEL/DEAC;

iii. Habilidades e conhecimentos úteis na composição do Estafe DEAC;

iv. em caso de necessidade de desempate, será avaliado o seu histórico escolar.

 

9. DOS RESULTADOS, DOS RECURSOS E DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO E COMPROMISSO

1. O resultado preliminar da concessão da bolsa será divulgado pela Comissão no dia 9/09/2022, três dias úteis após o encerramento da inscrição, no dia
5/09/2022.

2. Os recursos poderão ser apresentados à Comissão de Seleção via SIGAA até 01 (um) dia ú�l após a divulgação do resultado preliminar, no dia 12/09/2022.

3. A CEL/DEAC/DAC terá 01 (um) dia ú�l, 13/09/2022, para a análise dos recursos.

4. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 14/09/2022.

5. O envio pelo SIGAA do Termo de Adesão e do Termo de Compromisso deverá ser realizado no período de 14/09/2022 até às 12h de 15/09/2022.

 

10. DA CONCESSÃO DA BOLSA

1. A Concessão da Bolsa será precedida do envio dos documentos do estudante e do Termo de Adesão e do Termo de Compromisso entre o bolsista e a
CEL/DEAC devidamente preenchidos e assinados.

2. O depósito em conta corrente é feito única e exclusivamente em nome do bolsista, ou seja, não serão aceitas contas de terceiros (cônjuge, pais, amigos) e
nem conta poupança.

 

11. DO DESLIGAMENTO

O bolsista será desligado do Estafe DEAC:

a. Ao término da vigência do Termo de Adesão;

b. A pedido do estudante, por meio de formulário de desligamento disponível no CEL/DEAC;

c. Em caso de não cumprimento das obrigações do bolsista junto ao Estafe; 

d. Em caso de abandono do curso;

e. Caso efetue trancamento de semestre durante o período de par�cipação no Estafe;

f. Ao concluir todos os créditos necessários à sua formatura;

g. Em caso de comprovada acumulação de bolsas vinculadas à Universidade de Brasília.

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Ao término do prazo previsto neste edital de par�cipação no Estafe DEAC, o estudante deverá solicitar outra vez a bolsa em novo edital e passar pela fase
de análise documental e de habilidades e conhecimentos.

2. A análise da situação acadêmica é feita pela equipe da CEL/DEAC após o final de cada semestre le�vo.

3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção indicada pelo DAC.

 

13. CRONOGRAMA

Lançamento do Edital: 26/08/022

Inscrições: 26/08 a 05/09/2022

Divulgação do Resultado Preliminar: 9/09/2022

Recursos: 12/09/2022

Divulgação do Resultado Final: 14/09/2022

Envio dos Termos de Adesão e Compromisso: 14/09/2022 e, até 12h, 15/09/2022

Início do exercício: outubro de 2022
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Brasília, 22 de agosto de 2022.

 

Ileno Izídio da Costa

Decano de Assuntos Comunitários

 

 

 

 

 

14. ANEXO 1 - CARTA DE MOTIVAÇÃO

 

 

Porque você gostaria de trabalhar na DEAC? Qual sua mo�vação? Em quais setores/projetos você acredita que poderia contribuir e porquê?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE HABILIDADES

 

Assinale com um X todos os itens nos quais tem interesse e se considera capacitado.

 

Interesse e capacitação para os projetos

Copa do Mundo UnB (   ) Recreando (   ) Caiaque Comunitário (   )

Clube de Corrida e Caminhada (   ) FEAC 2023 (   ) Futmanobol (   )

Eureka! (   ) Cross Cerrado (   ) Octatlo (   )

Orienta UnB (   ) Caminhada da Lua / Mergulho no Lago / Excursiona UnB (   )

Esporte Poliglota (   ) Treinamento Físico-Histórico (   )

Clube de Xadrez UnB (   ) Artes marciais e Defesa pessoal (   )

Sugestão de outro projeto – detalhe: _______________________________________

_____________________________________________________________________

 

Comunicação

Fotografia (   ) Filmagem (   ) Edição de vídeo (   )

Iden�dade visual e logo�pos (   ) Transmissões StreamYard e Twitch (   )

Locutor ou comentarista (   ) Textos jornalís�cos (   )

Atualização e gestão do site www.esporte.unb.br e demais sites da DEAC (   )

Analista de redes sociais / Social media (   ) Par�cipação em reuniões de pauta (   )

 

Árbitro espor�vo

Qual(is) modalidade(s)?__________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Administração

http://www.esporte.unb.br/
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Processamento de inscrições (   ) Organização e arquivamento de documentos (   )

Movimentação de planilhas (   ) Geração de indicadores (   )

Cálculo de pontuações de compe�ções (   ) Gestão de emprés�mos de material (   )

Gestão de solicitações de uso de espaço (   )

 

Tecnologias

Criação do aplica�vo DEAC (   ) Sistema de IA para WhatsApp (   )

Soluções para reserva de espaço (   ) Soluções para os sites da DEAC (   )

Cálculo de pontuações de compe�ções (   )

Ciência de dados para análise do cenário espor�vo e cultural da universidade (   )

 

Primeiros socorros

Formação em primeiros socorros (   ) Curso de socorrista (   )

Curso de brigadista (   ) Salva-vidas (   )

 

Psicologia

Apoio à psicóloga da DEAC (   )

 

Análise de desempenho

Métodos esta�s�cos agregados ao conhecimento espor�vo para análise de desempenho das equipes e atletas da universidade (   )

 

 

16. ANEXO 3 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

 

EDITAL Nº 06/2022 - ESTAFE DEAC

 

Eu, [nome completo], matrícula [número], estudante do curso de [nome do curso], declaro que li e estou de acordo com todos os termos constantes no edital [nome e
período do edital] e me comprometo com 320 horas de atividades nos projetos descritos neste edital.

 

 

 

Brasília, [dia] de [mês] de 2022.
 

ASSINATURA

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) de Assuntos Comunitários, em 25/08/2022, às 18:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8571229 e o código CRC 15DB8BB6.

Referência: Processo nº 23106.098788/2022-17 SEI nº 8571229


