
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SORTEIO – MERGULHO NA CIÊNCIA USP 
05/06/2019 às 12:00h, com transmissão ao vivo no Instagram 

 
Condições do sorteio (Meninas): 

 

• Elegibilidade: serão consideradas para o sorteio online (uso da ferramenta 
http://www.vpeventos.com) as meninas que estiverem do 5o ao 9o ano do 
Ensino Fundamental, e que possuam disponibilidade nos 4 dias de evento 
(24, 25, 26 e 27/07/2019); 

 

• Será considerada apenas uma inscrição por menina; 
 

• Haverá duas listas a serem sorteadas: 1) escolas públicas e 2) escolas 
particulares; 

 

• Para cada lista (1-escolas públicas e 2-escolas particulares), serão sorteadas 
25 meninas para a primeira chamada, e outras 25 meninas que ficarão na 
lista de espera no caso de desistência(s); 

 

• As listas das sorteadas serão divulgadas em nosso website 
(www.mergulhonaciencia.com), Facebook (Mergulho na Ciência USP) e 
Instagram (@mergulhonacienciausp) no dia 05/06/2019; 

 

• As meninas sorteadas serão contatadas por email e/ou telefone para 
confirmarem sua participação até o dia 10/06/2019; 

 

• Caso haja desistência(s), as meninas da lista de espera serão convocadas no 
dia 12/06/2019 (2a chamada); 

 

• O sorteio contará com a presença de testemunhas do IO-USP e de outras  
unidades da USP, e os resultados constarão em uma Ata do Sorteio que será 
divulgada no site do Mergulho na Ciência USP. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condições do sorteio (Monitoras): 
 

• Elegibilidade: serão consideradas para o sorteio online (uso da ferramenta 
http://www.vpeventos.com) as monitoras que estiverem matriculadas na 
Graduação de universidades (públicas ou particulares) e que possuam 
disponibilidade nos 4 dias de evento (24, 25, 26 e 27/07/2019); 

 

• Serão sorteadas 15 monitoras para a primeira chamada, e outras 15 
monitoras que ficarão na lista de espera caso haja desistência(s); 

 

• As listas das sorteadas serão divulgadas em nosso website 
(www.mergulhonaciencia.com), Facebook (Mergulho na Ciência USP) e 
Instagram (@mergulhonacienciausp) no dia 05/06/2019; 

 

• As monitoras sorteadas serão contatadas por email e/ou telefone para 
confirmarem sua participação até o dia 10/06/2019; 

 

• Caso haja desistência(s), as monitoras da lista de espera serão convocadas 
no dia 12/06/2019 (2a chamada); 

 

• O sorteio contará com a presença de testemunhas do IO-USP e de outras 
unidades da USP e os resultados constarão em uma Ata do Sorteio que será 
divulgada no site do Mergulho na Ciência USP. 


