
 

GAMEFICAÇÃO 

 

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

 

 Faça a inscrição geral na Semana de Ciência e Tecnologia pelo site 
(https://eventos.ifrn.edu.br/sctzn/gameficacao) e no início do evento, pegue 
seu crachá no credenciamento. 

 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 na secretaria do evento! 

 

Categoria Brinde 
Limite de 
brindes 

2 Conquistas 1 mini-bóton 
300 

primeiros 

3 Conquistas 1 bóton da SCTZN 2018 
200 

primeiros 

4 Conquistas  
(ou mais) 

Copo Personalizado e  
SELO GAMER 

100 

primeiros 

  

 

 

Durante a cerimônia de encerramento, as pessoas que 
tiverem o SELO GAMER colado no crachá, poderão 
concorrer ao sorteio final dos BRINDES ESPECIAIS 
(incluindo kindle), mas apenas os crachás* de pessoas 
presentes àquela cerimônia poderão concorrer. 
  

*Os crachás serão devolvidos após o sorteio. 
  

https://eventos.ifrn.edu.br/sctzn/


 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

CONQUISTA SELOS OPÇÕES DE ATIVIDADES  

 
#vimfiquei 

5 selos 
vermelhos 

Painel de abertura (1 selo) 
Palestra SELINFO/SEMARK (1 selo por 
palestra) 
Mesa-redonda SELINFO/SEMARK (1 selo por 
mesa) 

 
#apresentador 

1 selo 
amarelo 

Apresentadores de trabalhos da 
MOCITECZN, SIPEX, Mostra de Cursos, 
Projetos Integradores e Ministrantes de 
minicursos (1 selo) 

 
#expert 

1 selo 
laranja 

Apresentadores que já tiverem o selo 
amarelo de #apresentador e fizerem uma 
nova apresentação (participantes da 
MOCITECZN podem ganhar o selo laranja a 
partir do 2º dia de presença no evento) 

 
#sabido 

2 selos lilás 

Minicursos (1 selo a cada 4h/a)  
Oficinas (1 selo a cada 4h/a)  
Olimpíada de Conhecimento (2 selos) 
Hackaton (2 selos)  

 
#pordentro 

6 selos azuis 

Sessão Técnica do SIPEX  
(1 selo por artigo assistido) 
Projeto Integrador (1 selo por apresentação 
assistida) 
Hackaton (1 selo por apresentação assistida) 

 
#curioso 

10 selos 
pretos 

(uma cor por dia) 

Perguntas feitas nas palestras, mesas 
redondas, SIPEX, ou apresentações de 
trabalho da MOCITECZN. 

              

        
#networking 

3 selos 
verdes 

(áreas diferentes) 

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

 
#voluntário 

1 selo rosa 
Somente para os voluntários da SCTZN 2018 
(1 selo por voluntário) 

 


