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Quem Supera, Vence! 

 

Regulamento Específico                              

do GARTIC no FEAC 2022 
 

Art. 1º A realização da modalidade GARTIC (na plataforma Gartic.io) no FEAC 2022 

(Festival de Esporte 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 a prática dos esportes eletrônicos e 

criatividade artística em âmbito universitário, integrando a comunidade 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 GARTIC está prevista para realizar-se em abril de 2022, em 

data a ser definida no Congresso Técnico. 

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

docentes abaixo mencionados, com o suporte da Diretoria de Esporte e Atividades 

Comunitárias (DEAC / UnB). 

GABRIELA DIAS – (61) 99908-2470 

ILGNER FRANZ BOYEK – (61) 98121-1222  

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

Parágrafo Único. A competição de GARTIC será regida por este Regulamento, apoiado 

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

 

Dos Participantes 

Art. 4º Serão garantidas 2 (duas) vagas por Entidade (Centro Acadêmico, Atlética, 

Associações). 

Parágrafo Único. Fica a critério da Organização da Modalidade aceitar inscrições além 

de duas por Entidade, de acordo com a viabilidade. 

Art. 5º Serão aceitos até 2 (dois) atletas especiais dentro das vagas abertas a cada 
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. 6º Serão aceitos atletas convidados dentro da cota de atletas especiais. 

 

Das Inscrições na modalidade GARTIC 

Art. 7º As inscrições serão realizadas a partir do dia 10 de março de 2022. 

Art. 8º As inscrições ocorrerão até dia 4 de abril de 2022. 

Art. 9º A inscrição deverá ser realizada pela Entidade no “Formulário de inscrição por 

modalidade” disponível em www.esporte.unb.br, anexando um ou mais arquivos Excel 

nomeados “Ficha de inscrição por modalidade” (também disponível neste site), no qual 

se deve indicar no campo “modalidade escolhida” GARTIC. 

 

Congresso Técnico 

Art. 10º O Congresso Técnico está previsto para a quinta-feira, 8 de abril, às 20h, após 

o término das inscrições, com data, horário e sala virtual a serem confirmadas e 

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

 

Comunicação 

Art. 11º A comunicação com as Entidades, equipes e atletas 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;  

e) locais a serem divulgados para transmissões ao vivo de provas e partidas e 

compartilhamento de conteúdos gravados. 

 

Pontuação 

Art. 12º A modalidade GARTIC, para efeitos de pontuação para o Ranking Geral do 

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

Classificação Pontuação 

1º 25 

2º 22 

3º 20 

4º 18 

5º 16 

6º 15 

7º 13 

8º 12 

9º em diante 10 

 

Parágrafo Único. Somente será considerado o melhor resultado de cada Entidade como 

pontuação conquistada para o Ranking Geral do FEAC 2022, quando se fizer 

representada por mais de um atleta. 

 

Fórmula de disputa 

Art. 13º A fórmula da disputa será de duas (2) eliminatórias e a disputa final. As duas 

partidas eliminatórias ocorrerão provavelmente em um sábado a definir e a final no 

domingo subsequente. 
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Art 14º Serão disponibilizadas duas (2) salas que dizem respeito à etapa eliminatória. 

Em seguida, será disponibilizada uma (1) sala que diz respeito à etapa final. 

 

Parágrafo Único. Serão reunidos os vinte (20) vencedores da etapa eliminatória para 

disputarem a última rodada. 

  

Art 15º As partidas eliminatórias da competição de GARTIC serão de 180 pontos, 

vencendo o primeiro participante que atingir ou passar essa pontuação.  

 

Art 16º A partida final terá 240 pontos, vencendo o primeiro participante que atingir ou 

passar essa pontuação. 

 

 

Regras Específicas 

Art 17º Os jogos acontecerão através do site Gartic.io (https://gartic.io), que pode ser 

acessado diretamente pelo celular ou PC e por chamada de vídeo via Microsoft Teams.  

Art. 18º Os participantes terão 10 (dez) minutos de tolerância para acessar a sala. Caso 

não acessem, será considerado desistência. 

Art. 19º Ao entrarem no site, os participantes deverão criar um Nick com seu nome e 

com a sigla ou nome da Entidade a qual representa (Centro Acadêmico, Atlética, 

parceria entre ambas ou Associação), o mesmo utilizado no ato de inscrição, para 

facilitar a identificação por parte da Organização de Modalidade.  

Art. 20º O tema a ser jogado será “Geral”.  

Art. 21º Será realizada uma rodada classificatória, com duas (2) partidas, definidas pela 

Organização de Modalidade. 

Art. 22° Os vencedores classificados de cada partida (dez partidas) serão classificados 

à final.  

Art. 23º Não será permitida a participação da mesma pessoa em partidas de mesmo 

horário.  

Art. 24° É proibido utilizar quaisquer caracteres, ou conjunto de caracteres no desenho. 

Contudo, o uso de setas, ou formas como círculos, para ressaltar alguma parte de um 

desenho, é permitido. 

Art. 25° As pontuações obtidas pelos atletas em cada partida são computadas pela 

própria plataforma do jogo. 

Art. 26° O atleta deve começar a desenhar de forma imediata. 

Art. 27° Se o atleta considerar a palavra difícil poderá utilizar as dicas, porém seu uso 

diminui a pontuação recebida. 
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Art. 28° Não é permitido fazer desenhos que mostrem, em qualquer idioma, palavras, 

siglas, gestos ou símbolos ofensivos, ou contrários à legislação civil brasileira atualizada 

em qualquer tempo, sejam estas dirigidas a qualquer jogador ou a seus familiares. 

Art. 29° Não é permitido fazer desenhos que causem qualquer constrangimento, 

tumulto, ou até mesmo de modo que represente uma ameaça, intimidação ou 

provocação ao jogador ou a seus familiares. 

Art. 30° Não é permitido fazer desenhos que façam apologia às drogas, ao nazismo, ao 

terrorismo, à pedofilia ou a quaisquer tipos de crimes que sejam contrários à legislação 

penal brasileira. 

Art. 31° Não é permitido passar a resposta do desenho através de qualquer meio de 

comunicação fora ou dentro do site.  

Art. 32° Um jogador somente pode denunciar um desenho se o mesmo violar qualquer 

uma das regras presentes no Regulamento. 

Art. 33º Além das regras descritas aqui, o jogo se baseará nas regras do próprio servidor 

do Gartic.io, que podem ser encontradas em www.gartic.com.br/regras.  

 

Casos omissos 

Art. 34º Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da modalidade, com 

anuência da Coordenação Geral do FEAC 2022. 

 

 

Organização do GARTIC 

Coordenação Geral do FEAC 2022 

Brasília, março de 2022 
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