
 

 

CHECKLIST INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO 

Cadastramento dos estudantes-atletas por modalidade: 

 

a. FREE FIRE: 

i. Nome da Equipe; 

ii. Capitão da Equipe; 

iii. Whatsapp do Capitão; 

iv. Nome completo dos cinco estudantes-atletas; 

v. Foto da identidade (frente e verso) dos cinco estudantes-atletas; 

vi. Data de nascimento dos cinco estudantes-atletas; 

vii. Campus dos cinco estudantes-atletas; 

viii. 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; 

ix. Nickname dos cinco estudantes-atletas; 

x. ID dos cinco estudantes-atletas (Rushador ou Jogador 1, Atirador ou Jogador 2, Flanco ou Jogador 3, 
Suporte ou Jogador 4, Reserva). 

xi. Autorização dos pais/responsáveis legais, para participantes menores de idade e cessão de imagem 
(conforme Anexo I); ou Termo de compromisso e cessão de imagem, para participantes maiores de 
idade (conforme Anexo II); 

 

b. LEAGUE OF LEGENDS: 

i. Nome da Equipe; 

ii. Capitão da Equipe; 

iii. Whatsapp do Capitão; 

iv. Nome completo, Nome de Invocador e Nome da conta no Discord de todos os 10 estudantes-atletas 
da equipe: 

o Top (Topo) 
o Jungler (Selva) 
o Mid (Meio) 
o Adc (Atirador) 
o Suport (Suporte) 
o 1º Reserva (Top) 



 
o 2º Reserva (Jungler) 
o 3º Reserva (Mid) 
o 4º Reserva (Adc) 
o 5º Reserva (Suport) 

v. Foto da identidade (frente e verso) dos estudantes-atletas; 

vi. Data de nascimento dos estudantes-atletas; 

vii. Campus dos estudantes-atletas; 

viii. 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; 

ix. Autorização dos pais/responsáveis legais, para participantes menores de idade e cessão de imagem 
(conforme Anexo I); ou Termo de compromisso e cessão de imagem, para participantes maiores de 
idade (conforme Anexo II); 

 

c. XADREZ ARENA 

i. Nome Completo do(a) estudante-atleta; 

ii. E-mail do(a) estudante-atleta; 

iii. Campus do(a) estudante-atleta; 

iv. Apelido (nick) do(a) estudante-atleta no aplicativo Lichess; 

v. Nome de usuário do(a) estudante-atleta no aplicativo Zoom; 

vi. Número de Celular Whatsapp do(a) estudante-atleta (opcional); 

vii. Foto da identidade (frente e verso) dos estudantes-atletas; 

viii. Data de nascimento dos estudantes-atletas; 

ix. 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; 

x. Autorização dos pais/responsáveis legais, para participantes menores de idade e cessão de imagem 
(conforme Anexo I); ou Termo de compromisso e cessão de imagem, para participantes maiores de 
idade (conforme Anexo II);  

 

 


