DIRETORIA DE ESPORTE E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

CHAMADA PÚBLICA - Nº 04/2022
Projeto de Extensão - Edital PIBEX 01/2022
•

FEAC (Festival de Esporte e Atividades Comunitárias)

O projeto de extensão FEAC vêm por meio desta tornar público a chamada para a seleção de
estudantes interessadas/os em atuar nos projetos na condição de bolsistas de extensão.

1. Sobre o projeto
1.1. FEAC
O projeto FEAC (Festival de Esporte e Atividades Comunitárias) são as olimpíadas da
Universidade de Brasília, em tradição que remonta aos anos 1980 em mais de trinta edições. É
disputada por Centros Acadêmicos e Atléticas representando cursos, além de Associações e
Servidores, que competem em um Ranking Geral. A primeira edição no ano de 2022 ocorre entre
10 de março e 10 de junho, com dez esportes eletrônicos, três modalidades acadêmicas, sete
modalidades artísticas, quatro esportes individuais presenciais, dez esportes presenciais coletivos
em ambos os naipes, uma modalidade paralímpica e dois eventos finais com vários esportes
presenciais.
Seus objetivos são: a) Unir e integrar a comunidade universitária através da excelência,
criatividade e colaboração no desenvolvimento do esporte presencial e eletrônico, da arte e de
habilidades acadêmicas; b) Promover o bem-estar, a saúde física e mental, a estratégia, raciocínio
e criatividade através das ferramentas do esporte e da arte.
2. Sobre bolsa e certificação
A/O estudante selecionada/o receberá uma bolsa mensal de R$ 400,00 pelo período de 09 (nove)
meses, entre abril e dezembro deste ano de 2022. Receberá também certificado de 120 horas de
extensão. Em ambos os casos, desde que a/o estudante cumpra com o plano de trabalho estipulado.
Quantidade de bolsas: 01 (uma) para cada um dos três projetos
Período da bolsa: 01/04/2022 a 31/12/2021
Valor da bolsa: R$ 400,00 por mês (R$ 3600,00 somando todas as parcelas)
3. Sobre as inscrições
As inscrições vão até o dia 21/03/2022, pela plataforma SIGAA, conforme as orientações abaixo:
1- Efetuar login no SIGAA UnB (www.sig.unb.br);
2- Clicar na aba Bolsas e, em seguida, Oportunidades de Bolsas;
3- Selecionar tipo de bolsa: Extensão
3.1- Tipo de Atividade: Projeto
3.2- Orientador: (opcional inserir o nome)

3.3- Clicar em “Buscar”
4- Clicar no Projeto desejado e, em seguida no ícone que corresponde ao interesse em participar
da seleção das bolsas de extensão;
5- Ler a mensagem do Cadastro único e marcar a caixinha com “Declaração” e “Continuar”
5.1- O/A estudante deve preenchê-lo, mesmo que não faça parte do Cad. Único ou não esteja em
situação de vulnerabilidade. É uma exigência do sistema.
6- Informe o perfil (Descrição pessoal, Áreas de interesse e o link do Currículo Lattes).
7- Responder questionário sócio econômico [Obs: na resposta 17, se não tiver código, apenas
informar o número zero (0)]
8- Na página de Confirmação de Inscrição, fazer um pequeno texto sobre as qualificações;
8.1- Colocar novamente o link do Currículo Lattes;
9- Clicar em “Registrar-se como interessado”;
10- Aguardar e-mail de confirmação da inscrição.
Em caso de dúvidas, escrever para Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias, do Decanato
de Assuntos Comunitários (DEAC/DAC), com cópia para o responsável pelos projetos, Cristiano
Hoppe Navarro, nos seguintes e-mails: deac@unb.br e cristianohoppenavarro@gmail.com.
4. Perfil dos(as) estudantes
1. Ser estudante regularmente matriculado(a) nos cursos de graduação da Universidade de
Brasília.
2. Disponibilidade de 15 horas mensais (especialmente nos finais-de-semana).
3. Não ser bolsista em outro projeto de extensão da UnB.
4. É permitido inscrever-se também em outros Projetos de Extensão dessa mesma Diretoria, nas
outras Chamadas Públicas Nº 3 (EUREKA) e Nº 5 (FUTMANOBOL), localizando no sistema
de busca do SIGAA.
5. Ter perfil de acordo com o projeto para o qual se inscreverá, de acordo com o detalhamento
abaixo e no item “7”. Não é obrigatório ter domínio de todas as expertises listadas, mas a
chance de ser selecionado aumenta com uma quantidade maior de tarefas que se domina e as
quais se propõe o candidato.
FEAC (Festival de Esporte e Atividades Comunitárias)
Perfil: estudante da UnB interessado em esportes presenciais e eletrônicos, modalidades artísticas
e acadêmicas, para participar em todas as etapas de construção e realização das olimpíadas da
Universidade, desde redigir Regulamentos, administrar as inscrições, calcular e publicar
resultados, organizar equipes de voluntários e de jurados, cumprir funções de organizador de
modalidade, mesário e árbitro, definir locais e datas das provas e partidas, criar artes e vídeos para
divulgação, atualizar site e redes sociais, executar transmissões e envolver-se de modo geral no
FEAC.
5. Seleção dos(as) estudantes:
5.1 - Análise do Curriculum Lattes, devidamente cadastrado no CNPq (www.cnpq.br) na
Plataforma Lattes.
5.2 - Análise de Portfólio e demais materiais que subsidiem a análise. Importante que esses

materiais contenham: apresentação do(a) estudante; interesse em participar do projeto;
contribuições ao projeto; disponibilidade. No portfólio devem ser informados: link do
Curriculum Lattes e dados pessoais (e-mail, identidade, CPF e WhatsApp). O portfólio deve ser
enviado para o email: cristianohoppenavarro@gmail.com, com cópia para deac@unb.br,
conforme cronograma abaixo.
5.3 - Entrevista oral via Microsoft Teams (a confirmar).
6. Cronograma
Processo Seletivo
Lançamento da Chamada Pública
Inscrições no SIGAA e envio da Carta de Intenções
Resultado provisório da seleção
- informado pelo email dos(as) candidatos(as)
Recurso do resultado provisório
- via email para deac@unb.br
Resultado final da seleção
- informado pelo email dos(as) candidatos(as)
Entrega do Termo de Compromisso assinado pelo
estudantes selecionados(as)

7. Funções a serem desempenhadas pela/o bolsista:

FEAC (Festival de Esporte e Atividades Comunitárias)
- Redação de Regulamentos
- Administração das inscrições
- Cálculo e publicação de resultados
- Organização de equipes de voluntários e de jurados
- Atuação como organizador de modalidade
- Atuação como mesário e árbitro
- Definição de locais e datas das provas e partidas
- Criação de artes para divulgação
- Gravação e edição de vídeos para divulgação
- Atualização de site e redes sociais
- Execução de transmissões
- Envolvimento de modo geral no FEAC
8. Comissão de avaliação:
Cristiano Hoppe Navarro
Jonatas Maia da Costa
Jamilie Moraes de Lima
Fabiana Coelho Ferreira Meira
Regina Coeli do Nascimento Silva
Euler Fabiano da Silva Soares
Marcus Vinícius Carneiro Magalhães
Max Müller Cerqueira Sobrinho

Datas
11/03/2021
De 11/03/2021 até
21/03/2021
23/03/2021, às 18h
Dia 25/03/2021, até às
12h
25/03/2021
25/03/2021

Coordenação de Esporte e Lazer
(CEL)
Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias
(DEAC)
Decanato de Assuntos Comunitários
(DAC)

