
  

DESAFIO GAMER MINECRAFT  
TEMPORADA 2020 – CIDADES INTELIGENTES 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

O Desafio Educacional Gamer - Minecraft®  tem regras de participação que devem ser 
cumpridas pelas equipes. O não cumprimento pode resultar em inelegibilidade para prêmios 
em um torneio oficial ou outras implicações consideradas necessárias aos juízes de sala 
virtual e as escolas parceiras. É indispensável que o técnico ou aluno responsável faça a 
leitura de todos os documentos da Temporada 2020 – disponibilizados no portal oficial do 
operador local, em https://www.sictegon.com.br/ 

Observação: somente as informações disponíveis nesse portal são consideradas oficiais 
para os torneios realizados no SICTEG ON. 

Geral 

Cada torneio Gamer Minecraft® League é relacionado à um Tema Da Temporada. Nesse 
ano, abordaremos o tema Cidades Inteligentes, e possui 3 (três) categorias: Desafio 
Popular Cidades Inteligentes e VALORES. As equipes que irão participar do torneio devem 
desenvolver um ambiente em formato de cidade, onde o foco seja apresentar a sua visão 
de inovação por meio de construção de cidades inteligentes. Para realizar pontos na 
construção dentro do Minecraft com o Tema da Temporada, a equipe deverá encontrar e 
desenvolver uma solução inovadora para um problema do mundo real dentro da temática, e 
tudo isso guiado pelos importantes valores e que resultem na produção de um vídeo 
curto em formato de PITCH de até 2 minutos demonstrando sua idéia inovadora. 

O que é PITCH? 

Como forma de otimizar tempo do profissional e do investidor, surgiu o pitch (no português 
significa “discurso de elevador”), uma técnica que se tornou comum no mundo do 
empreendedorismo. Na prática, é uma ferramenta de apresentação curta e direta, que pode 
ter duração de até 2 minutos. O objetivo é despertar interesse para o negócio utilizando 
apenas as informações essenciais e impactantes. 

Os membros da equipe (competidores), devem tomar todas as decisões e fazer todo o 
trabalho. Isso inclui: no Design aplicado ao Jogo (Mods) decidir sobre  a  estratégia  de  
apresentação do PITCH, construção da cidade; e no Projeto de Inovação escolher  o  
problema, encontrar a solução inovadora,  compartilhar  o  que  foi  desenvolvido,  bem  
como realizar a apresentação no torneio oficial, além de desenvolver e aplicar os VALORES 
em todos os processos e em sua vida cotidiana. 

Técnicos e demais adultos que não sejam acadêmicos desempenham um papel importante 
em treinar, orientar, capacitar e apoiar a sua equipe, contudo, a construção da cidade no 
jogo Minecraft e do projeto da equipe deve ser o trabalho das crianças, jovens e 
acadêmicos. É para eles que este evento é feito e organizado seguindo os valores. 

Lembrando que as equipes, técnicos e demais colaboradores devem SEMPRE demonstrar 
os VALORES em todas as ações e atitudes. 

 



  

Membros da Equipe 

A equipe deve ter entre 1 e 5 competidores. No SICTEG ON encorajamos que uma 
equipe tenha no mínimo 2 competidores. As crianças podem participar de apenas uma 
equipe da Desafio Gamer - Minecraft® por temporada. Em decorrência das medidas de 
emergência sanitária decretadas em virtude da pandemia de COVID-19, recomendamos o 
uso de meios de comunicação virtual para as reuniões das equipes. 

Não há limite de idade para a competição. 

Cada equipe deve ter 1 técnico que pode ser competidor. Um técnico pode orientar mais 
de 1 equipe por temporada. 

Os mentores não fazem parte da equipe e são convidados para ajudar em temas 
específicos. Portanto, não são passíveis de recebimento de troféus, medalhas ou outras 
premiações e certificações destinadas às equipes. 

Desafio Cidades Inteligentes – Minecraft 

A cidade de cada equipe deve ser construída de acordo com as regras e instruções 
divulgadas no portal oficial (utilização exclusiva de qualquer versão do Minecraft). Sempre 
demonstrando ênfase na proposta de inovação de cidades inteligentes e inovadoras.  

Projeto de Inovação 

As equipes devem demonstrar a conclusão de um projeto inovador com a apresentação de 
uma solução inovadora para um problema bem identificado, e compartilhar sua solução com 
a sociedade, além de cumprir outros requisitos, tais como definidos nesse documento de 
demais regras e instruções divulgadas no portal oficial. Para esta temporada o tema é 
Cidades Inteligentes, cujo problema do mundo real a ser solucionado deverá ajudar as 
cidades, vilas e lugares a serem ainda melhores! 

Produto Final 

Todas as equipes devem ser cadastradas pelo link Oficial oficial ( https://forms.office.com/
P a g e s / R e s p o n s e P a g e . a s p x ? i d = -
Y3inEoDlUaIgUGklpyQEIwhv3cRn75HsQLEVdf3uHJUM0U2MlJKS0hYOFUwTUFYVUtUW
TRXRzc0MC4u) para que possam confirmar sua participação no desafio oficial.  

Fundamentos da Avaliação e Elegibilidade à 
Premiação 

É preciso seguir o Desafio Gamer Minecraft (regras, projeto e uso do software Minecraft 
em qualquer versão) exatamente como prescrito nos documentos oficiais do desafio. 

 



  

As equipes devem participar em um torneio oficial de todas as categorias de avaliação da 
Desafio Gamer Minecraft®, incluindo a elaboração do vídeo em formato de PITCH de até 2 
minutos e todas as três categorias de avaliação (Projeto de Inovação, Desafio Popular 
Cidades Inteligentes e VALORES), a fim de ser elegível para a grande final. Só serão 
aceitos vídeos postados no YouTube no formato público. O cronômetro oficial para 
os 2 minutos será o da plataforma do Youtube após a publicação. Vídeos que 
ultrapassarem esse tempo serão desclassificados. 

O Processo de Avaliação é delineado tanto para avaliar as realizações demonstradas por 
cada equipe durante as sessões, como para fornecer feedback embasado em uma Rubrica 
específica por categoria. 

Os Juízes utilizam as rubricas oficiais do Desafio Gamer Minecraft®  para ajudar a 
determinar quais equipes receberão prêmios. As rubricas utilizadas para avaliar refletirão as 
três áreas de avaliação igualmente importantes no Desafio. 
Todos os competidores da equipe presentes no evento devem participar em todas as 
sessões das 3 (três) categorias de avaliações. Nos vídeos não é necessário a presença 
de todos os integrantes, mas a equipe deve demonstrar a integração entre os membros. 

Os Prêmios do Desafio Gamer Minecraft® são determinados por um processo de 
deliberação, que ocorre por meio de discussões sobre o desempenho das equipes em cada 
categoria avaliada. 

Não é permitido a nenhuma equipe receber três prêmios oficiais. 

As equipes do Desafio Gamer Minecraft®  são avaliadas para concorrer a 3 Prêmios Oficiais: 

Projeto de Inovação e  Desafio Popular Cidades Inteligentes Minecraft e Valores 
Demonstrados 

Um Prêmio Oficial pelo Projeto de Inovação 

A equipe que apresentar a solução inovadora 
aplicável a sua cidade, de forma coesa com 
um vídeo em formato de PITCH de até 2 
minutos e com maior nota entre os jurados. 
Não há subprêmios para a Categoria Projeto de Inovação 

Um Prêmio Oficial pelo Desafio Popular Cidades Inteligentes 

A equipe que apresentar o vídeo com maior 
número de likes até as 13h do ultimo dia do 
evento, conforme cronograma. 
Não há subprêmios para a Categoria Desafio Popular Cidades Inteligentes 

Um Prêmio Oficial pelos VALORES Demonstrados 

A equipe que demonstrar que todo o 
processo foi conduzido pelos VALORES 
como inspiração, trabalho em equipe, 
integridade, cooperação, entre outros. 
Não há subprêmios para a Categoria VALORES 

 



  

O técnico deve certificar-se de que a equipe compreendeu as políticas do Desafio Gamer 
Minecraft®  que podem afetar a elegibilidade aos prêmios. 

Em caso de empate nas categorias, as propostas serão classificadas e premiadas de acordo 
com a seguinte ordem: 

• 1º Projeto de Inovação; 

• 2º Apreciação Popular; 

• 3º Valores; 

Somente os juízes voluntários do torneio podem se dirigir aos membros da equipe durante 
as sessões de julgamentos oficiais. Qualquer outra pessoa que interferir durante as sessões 
de avaliação, pode ser convidado a se retirar pelos juízes. Em casos graves, estas 
atividades também podem afetar a elegibilidade da equipe para os prêmios e/ou 
participação no torneio. 

Cronograma 

* Link a ser enviado para o e-mail dos participantes. 

Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento. 

Em casos de dúvidas ou para maiores informações: wesleynunes@sistemafieto.com.br ou 
hellen.luz@ifto.edu.br. 

Atividade Data

Inscrições Até o dia 27/10

Reunião geral com as equipes Dia 28/10 às 9h00

Envio dos links dos PITCH (vídeos) Até o dia 29/10 às 23h59
Envio dos prints com o quantitativo de likes do 
YouTube Até o dia 30/10 às 13h

Entrevista com as equipes qualificadas para os 
prêmios via Google Meet* Dia 30/10 das 13h00 às 16h00

Cerimônia de premiação* Dia 30/10 às 18h00
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