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REGULAMENTO GERAL

O Diretor-Geral do Campus São Luís - Monte Castelo, no uso das atribuições legais e estatuárias que lhe são
conferidas, torna pública a Re ﬁcação do Edital nº 12/2021 - GAB-MTC/CAMP-MTC/IFMA, 4 DE MAIO DE 2021.
ONDE SE LÊ:
DAS INSCRIÇÕES DOS PARTICIPANTES
Art. 28 - As inscrições ocorrerão de 04 a 09 de maio de 2021.
§1o - O formulário para inscrição estará disponível no site do IFMA Campus São Luís Monte Castelo e deverá ser acessado
através do e-mail acadêmico.
§2o - A inscrição deverá ser por modalidade, os links são:
I - Free Fire: link h ps://forms.gle/uvWhSeHKYMD33ihC8
II - League of Legends (LOL): link h ps://forms.gle/AkKTbqPBomtAmeKP7 III - Xadrez Arena: link
h ps://forms.gle/kc7iPYrxEGit2kAaA
§3o - As inscrições para as modalidades League of Legends e Free Fire devem ser feitas pelo representante da equipe;
§4o - Os documentos exigidos para a inscrição devem ser DIGITALIZADOS, a saber: a. Nome, matrícula e curso do estudanteatleta;
b. Autorização dos pais/responsáveis legais, para par cipantes menores de idade e cessão de som e imagem, o mesmo do
SUAP (Anexo I) para cada estudante-atleta;
c. Termo de compromisso e cessão de som e imagem, para par cipantes maiores de idade (Anexo II) para cada estudanteatleta;
d. Comprovante de matrícula via SUAP-EDU ou Q-ACAD ou pelo setor de registros acadêmicos do Campus para cada
estudante-atleta.
e. Foto 3x4 com o rosto visível, sem óculos, bonés ou similares, em formato JPG com resolução mínima de 600x600 pixels e
tamanho máximo de 2 MB, para cada estudante-atleta;
f. RG e CPF (frente e verso) de cada estudante-atleta;
Art. 29 - A homologação das inscrições está prevista para 10 e 11 de maio de 2021.

LEIA-SE:
DAS INSCRIÇÕES DOS PARTICIPANTES

Art. 28 - As inscrições ocorrerão de 04 a 09 de maio de 2021.
§1º - O formulário para inscrição estará disponível no site do IFMA Campus São Luís Monte Castelo e deverá ser acessado
através do email acadêmico.
§2º - A inscrição deverá ser por modalidade. A seguir os links de inscrição:
I - Free Fire: link h ps://forms.gle/uvWhSeHKYMD33ihC8
II - League of Legends (LOL): link h ps://forms.gle/AkKTbqPBomtAmeKP7
III - Xadrez Arena: link h ps://forms.gle/kc7iPYrxEGit2kAaA
§3º - Só será permi da a inscrição do estudante-atleta em apenas uma única modalidade.
§4º Se o estudante-atleta se inscrever mais de uma vez, será considerada a úl ma inscrição realizada.
§5º - As inscrições para as modalidades League of Legends e Free Fire devem

ser feitas pelo representante da equipe.

§6º - Os documentos exigidos para a inscrição devem ser DIGITALIZADOS, a saber:
a. Nome, matrícula e curso do estudante-atleta;
b. RG dos pais/responsáveis legais e Anexo I preenchido e assinado pelos pais/responsáveis legais com a autorização de
par cipação e cessão de som e imagem para cada estudante-atleta, quando estes forem menores de idade
c. Termo de compromisso e cessão de som e imagem, para par cipantes maiores de idade (Anexo II) para cada estudanteatleta;
d. Comprovante de matrícula via SUAP-EDU ou Q-ACAD ou pelo setor de registros acadêmicos do Campus para cada
estudante-atleta.
e. Foto 3x4 com o rosto visível, sem óculos, bonés ou similares, em formato JPG com resolução mínima de 600x600 pixels e
tamanho máximo de 2 MB, para cada estudante-atleta;
f. RG e CPF (frente e verso) de cada estudante-atleta;
Art. 29 - A homologação das inscrições está prevista para 10 e 11 de maio de 2021.
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