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Quem Supera, Vence! 
 

Regulamento Específico                              

dos JOGOS INDÍGENAS                             

no FEAC 2022 
 

Art. 1º A realização da modalidade JOGOS INDÍGENAS, caráter presencial e naipe 

misto, disputada em equipes com integrantes ilimitados, formada por algumas de várias 

práticas tipicamente indígenas (dentre canoagem, cabo de força, corrida de tora, arco e 

flecha, arremesso de lança e peteca) no FEAC 2022 (Festival de Esportes e Atividades 

Comunitárias da Universidade de Brasília) estabelece saudável competição entre a 

comunidade universitária da UnB, organizada a partir dos seus diferentes cursos e 

setores, incentivando as habilidades acadêmicas em âmbito universitário, integrando 

docentes, servidores e estudantes em um festival no formato de olimpíada. 

http://www.esporte.unb.br/
http://www.cultura.unb.br/
http://www.deac.unb.br/
http://www.instagram.com/esporteunb
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Realização 

Art. 2º A competição de JOGOS INDÍGENAS está prevista, a confirmar, a realizar-se no 

sábado, 23 de abril de 2022, a partir das 10h, provavelmente no Centro Olímpico da 

UnB. 

Art. 3º A coordenação da modalidade ficará a cargo dos estudantes, servidores e 

docentes abaixo mencionados, juntamente com a Associação dos Indígenas da UnB e 

com o suporte da Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias (DEAC / UnB). 

JAÍNE SUIRA GERI – jainesantos20168@gmail.com – 9 9925 9135 

ALEX SANDER MAXIMIANO DA SILVA – quinhosilva185@gmail.com – (27) 9 9647 

8375 

CRISTIANO HOPPE NAVARRO – cristianohoppenavarro@gmail.com – 9 9143 9179 

DIRETORIA DE ESPORTE E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS – deac@unb.br  

Parágrafo Único. Os JOGOS INDÍGENAS serão regidos por este Regulamento, apoiado 

pelo Regulamento Geral do FEAC 2022, disponível em www.esporte.unb.br.  

 

Dos Participantes 

Art. 4º Será garantida 1 (uma) vaga para equipe por Entidade (Centro Acadêmico e 

Atlética em parceria, Centro Acadêmico, Atlética, Associações). 

Art. 5º Cada equipe será formada por um número ilimitado de membros. 

Art. 6º Será aceito até 3 (três) atletas especiais dentro da equipe representando uma 
Entidade. Os atletas especiais são ex-alunos do mesmo curso, alunos com matrícula 
especial, docentes, servidores e avulsos (alunos regulares de cursos não-participantes 
da mesma modalidade), conforme definido nos Artigos 13º a 24º do Regulamento Geral. 

Art. 7º Não serão aceitos participantes convidados da comunidade externa à 
Universidade dentro da cota de atletas especiais. 

 

Das Inscrições na modalidade JOGOS INDÍGENAS 

Art. 8º As inscrições estão previstas a ser realizadas a partir do dia 10 de março de 

2022. 

Art. 9º As inscrições estão previstas a ocorrer até dia 18 de abril de 2022. 

Art. 10º A inscrição deverá ser realizada pela Entidade em formulário específico que 

estará disponível em www.esporte.unb.br, selecionando no campo “modalidade” 

JOGOS INDÍGENAS. Não será preciso listar o nome de cada atleta, bastando inscrever 

a equipe. 

Parágrafo Único. Fica a critério dos Organizadores da Modalidade prorrogar o prazo de 

inscrição. 
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Congresso Técnico 

Art. 11º O Congresso Técnico está previsto para o dia 23 de abril às 9h30, logo antes 

das competições e após o término das inscrições, com data e horário a serem 

confirmadas e divulgadas pelo e-mail e/ou WhatsApp fornecido no ato da inscrição, 

sendo o local provavelmente o espaço coberto em frente ao Galpão do Caiaque no 

Centro Olímpico da UnB. 

Parágrafo Único. O Congresso Técnico irá esclarecer dúvidas do Regulamento 

Específico e Geral, explicar as regras da modalidade e definir entre os inscritos a fórmula 

de disputa e chaveamento das partidas e provas, fazendo os sorteios necessários. 

 

Comunicação 

Art. 12º A comunicação com as Entidades, equipes e participantes ocorrerá por:  

a) grupo específico de WhatsApp da modalidade (o link de convite será compartilhado 

com os inscritos);  

b) e-mail unbfeac@gmail.com para dúvidas pontuais;  

c) site www.esporte.unb.br, www.cultura.unb.br e www.deac.unb.br para 

disponibilização de Regulamentos Geral e Específicos e Boletins;  

d) www.instagram.com/esporteunb para informações e notícias. 

 

Pontuação 

Art. 13º Os JOGOS INDÍGENAS, para efeitos de pontuação para o Ranking Geral do 

FEAC 2022, assim como as demais modalidades (exceto Quadratlo e Octatlo), valerão:  

Classificação Pontuação 

1º 25 

2º 22 

3º 20 

4º 18 

5º 16 

6º 15 

7º 13 

8º 12 

9º em diante 10 

 

Fórmula de disputa 

Art. 14º A fórmula de disputa será explicada no Congresso Técnico, com a presença 

dos competidores, fazendo-se os sorteios necessários.  

 

http://www.esporte.unb.br/
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Art. 15º Cada modalidade que integra os Jogos Indígenas terá uma pontuação interna 

equivalente ao Art. 13º, considerando-se apenas o melhor resultado de cada Entidade 

quando representada por mais de um atleta na modalidade, sendo as pontuações 

internas em cada naipe de todas elas somadas para definir a pontuação e o ranking final 

dos Jogos Indígenas. 

 

Regras Específicas 

Art. 16º Serão disputadas de duas a quatro modalidades, dentre as seguintes 

possibilidades: 

• Canoagem: realizada em caiaques modelo “banana”, naipe masculino e 

feminino, individual, em percurso de aproximadamente 400 metros previamente 

definido no Lago Paranoá, em frente ao Galpão do Caiaque no Centro Olímpico 

de Brasília. Os participantes deverão utilizar coletes salva-vidas. Caiaques, 

remos e coletes serão disponibilizados. As baterias serão formadas por 

provavelmente cinco participantes, classificando-se os dois primeiros para a 

próxima etapa. Poderão competir pelo menos dois atletas em cada Entidade em 

cada naipe.  

• Cabo de força: também conhecido por cabo-de-guerra, é uma disputa de força 

entre duas equipes que puxam uma longa corda tentando deslocar o adversário 

para além de uma linha previamente definida. As equipes serão formadas por 

quatro atletas no naipe feminino e seis atletas no masculino. 

• Corrida de tora: naipe misto, disputada entre duas equipes em um percurso de 

400 metros, consiste em equipes de até oito atletas carregando uma tora de 

tamanho uniforme através do percurso.  

• Arco e flecha: individual, naipes feminino e masculino, consiste em três tiros 

disparados contra um alvo a 15 metros de distância, sendo os acertos somados 

e determinando a classificação para a próxima etapa. 

• Arremesso de lança: individual, naipes feminino e masculino, consiste em três 

arremessos de lança (dardo), considerando-se o melhor lançamento em termos 

de distância para definir o vencedor. 

• Peteca (Peikrãn): naipe misto, os participantes arremessam uma peteca de um 

para o outro, vencendo aquele que mantiver a peteca nas mãos dos jogadores, 

sem cair, o maior tempo possível.  

Art. 17º A pontuação final dos Jogos Indígenas será formada provavelmente por: 

Modalidade 1 feminina + Modalidade 1 masculina + Modalidade 2 feminina + 

Modalidade 2 masculina + Modalidade 3 mista 

 

Cessão de direitos 

Art. 18º Os participantes autorizam expressamente o FEAC a expor/utilizar seus nomes 

e suas imagens em exposições e eventos e na divulgação do resultado dos JOGOS 

INDÍGENAS. 
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Premiação 

Art. 19° Haverá certificados para os integrantes das três equipes melhores classificadas, 

expedidos em até 60 dias após o FEAC pela Diretoria de Esporte e Atividades 

Comunitárias (DEAC). 

 

Casos omissos 

Art. 20º Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da modalidade, com 

anuência da Coordenação Geral do FEAC 2022. 

 

Organização dos JOGOS INDÍGENAS 

Coordenação Geral do FEAC 2022 

Brasília, março de 2022 
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