
 

 

 
 

GAMEFICAÇÃO 

 

Preste atenção nas "regras do jogo". Não 
perca! Participe de todo o evento! 

 

 Em cada atividade que você participar, ganhará SELOS em seu CRACHÁ, 

correspondente a participação. 

 A medida que acumula selos vai desbloqueando CONQUISTAS! 

 Ao desbloquear pelo menos duas conquistas, você já pode trocar sua 

conquista por BRINDES! 

 
 

Categoria Brinde 
Limite de 
brindes 

2 Conquistas 1 mini-bottom do IFZN 
400 

primeiros 

3 Conquistas 1 eco-bag personalizada 
300 

primeiros 

4 Conquistas (ou 
mais) 

1 bottom da SCTZN 2017: 
 “que a F = ma esteja com você” 

200 

primeiros 

  

 

 

 

 

Durante a cerimônia de encerramento, as pessoas que 
tiverem o BOTTOM da SCTZN 2017 preso ao crachá, 
poderão concorrer ao sorteio final dos BRINDES 
ESPECIAIS (incluindo kindles, carregadores móveis, pen-
drives e uma bolsa de estudo de Inglês), mas apenas os 
crachás* de pessoas presentes àquela cerimônia 
poderão concorrer. 
  

*Os crachás (juntamente com o BOTTOM) serão devolvidos após o sorteio. 
  



 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

CONQUISTA SELOS OPÇÕES DE ATIVIDADES PARA PONTUAR 

 
#vimfiquei 

5 selos rosas 

Palestra Abertura (1 selo) 
Painel de abertura – Matemática (1 selo) 
Visita Virtual CERN (1 selo) 
Palestra SEMARK (1 selo por palestra) 
Mesa-redonda SELINFO (1 selo por mesa) 

 
#sabido 

2 selos laranjas 

Minicursos de 4h/a (1 selos por minicurso)  
Minicursos de 8h/a (2 selos por minicurso)  
Olimpíada de Conhecimento (1 selo) 
Oficinas de 4h/a (1 selos por minicurso)  
Oficinas de 8h/a (2 selos por minicurso)  

 

#pordentro 

6 selos amarelos 
Artigo de Sessão Técnica do SIPEX  
(1 selo por artigo) 

 

#curioso 
 

10 selos azuis 
(uma cor por dia) 

Perguntas feitas nas apresentações de 
trabalho da MOCITECZN 
(1 selo por pergunta por projeto, durante os 
dias quarta, quinta e sexta) 

 

#apresentador 

1 selo verde 
Somente para os apresentadores de 
trabalhos da MOCITECZN e SIPEX 
(1 selo por apresentador) 

              
Engenharias       Humanidades 

              
Ciências Sociais     Ciências Exatas  

e Aplicadas              e da Terra 

              
Ciências Biológicas    Ciência da  

da Saúde           Computação 

#networking 

3 selos brancos 
(áreas diferentes) 

Somente para os apresentadores de 
trabalhos da MOCITECZN 
(1 selo por networking estabelecida entre 
apresentadores de diferentes áreas) 

 

#voluntário 

1 selo vermelho 
Somente para os voluntários da SCTZN 2017 
(1 selo por voluntário) 

 


