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Durante a realização da última edição dos Seminários SOBRAFO em 30/10/2021, você 
concorrerá a prêmios cumprindo algumas ações.

Quanto mais você navegar pela plataforma durante a realização das atividades 
síncronas do dia 30/10/2021, no período das 09h00 às 14h00, mais pontos você acumula 
e mais chances você tem de ganhar. Os pontos serão contabilizados automaticamente 
pelo sistema e você poderá acompanhar sua pontuação direto no seu perfil dentro da 
plataforma do seminário. O resultado da premiação será divulgado no dia 09/11/2021 no 
site dos Seminários SOBRAFO 2021 – 100% Digital: www.sobrafo.org.br/seminarios2021.

INSTRUÇÕES

COMO PONTUAR:

1.  A cada palestra ao vivo ou gravada que assistir 
acumula 20 pontos. 

2. Ao acessar a sala de Networking pela primeira 
vez acumula 10 pontos.

3. Cada acesso a um estande de patrocinadores e/
ou da SOBRAFO acumula 10 pontos. A partir do 
terceiro estande passa a acumular 20 pontos por 
estande.

4.  Dentro dos estandes, cada tela clicável com con-
teúdo te direciona a um link. Cada tela que clicar, 
você acumula 10 pontos. Se você clicar em todo o 
estande ganha um bônus de 30 pontos. 
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LISTA DE PRÊMIOS PARA QUEM ACESSAR

AS ATIVIDADES SÍNCRONAS EM 30/10/2021:

1º lugar:  iPad 10,2" 8ª geração Apple Wi-Fi 32GB – Cinza-espacial. 

2º lugar:  Fone de Ouvido Samsung Galaxy Buds Live Bluetooth – Preto. 

3º lugar:  Livro Farmácia Clínica em Oncologia - Macedo - Editora Farmacêutica. 

Quem não conseguir acompanhar o evento on-line, no dia 30/10, não se 
preocupe, pois também será possível acumular pontos assistindo os 
vídeos-aulas, que estarão disponíveis na plataforma digital a partir de 
17h00 de 08/11/2021 até às 17h00 do dia 08/12/2021.O resultado da premia-
ção será divulgado no dia 15/12/2021 no site dos Seminários SOBRAFO 2021 
– 100% Digital: www.sobrafo.org.br/seminarios2021.

LISTA DE PRÊMIOS PARA QUEM ACESSAR A PLATAFORMA

DIGITAL A PARTIR DE 17H DE 08/11/2021 ATÉ 17H DE 08/12/2021:

1º lugar:  Tablet Samsung Galaxy A7 64GB Wi-Fi Tela 10.4" Octa-Core
 2.0GHz – Grafite. 

2 º lugar:  Fone de Ouvido Bluetooth Earbuds Basic Redmi Airdots 2 – Xiaomi. 

3º lugar:  Livro - Ordem de Infusão de Medicamentos Antineoplásicos: 
 Sistematização de Informações para Auxiliar a Discussão e Criação
 de Protocolos Assistenciais.  
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ATENÇÃO

Caso mais de um participante, que esteja concorrendo ao prêmio, obtenha a mesma 
pontuação, o desempate será realizado entre os que acumularem a maior pontua-
ção acessando o seminário que ocorreu no dia 16/10/2021 e que permanecerá com 
acesso liberado na plataforma digital até o dia 19/11/2021. Caso o empate permane-
ça, receberá o prêmio o associado ativo com cadastro mais antigo.

 Você poderá assistir quantas vezes quiser, mas pontuará uma única vez.

 Será distribuído um único prêmio para cada sorteado. Os prêmios serão 

entregues no endereço do sorteado em até 30 dias após a divulgação.

 Não podem concorrer ao prêmio colaboradores e membros da diretoria da 

SOBRAFO.

Com as regras do jogo em mãos agora é com você!!! Participe!



Realização

Cels.: (55 11) 94267 1389 – Caroline Dias   |   (55 11) 97452 7689 – Renata Lucena
seminarios@sobrafo.org.br   |   www.sobrafo.org.br




