
REGRAS DO SORTEIO ELETRÔNICO 

1. Do Sorteio eletrônico

1.1. O software usado é uma adaptação do software já utilizado por outros institutos
federais como o IFSC. A adaptação feita foi modificar o logotipo no topo da 
página do programa e layout de exibição. Este programa sorteia 
aleatoriamente a ordem dos números por meio de algoritmos e cálculos 
matemáticos. 

1.2. Para fins de auditoria, é importante observar o campo “Semente utilizada: 
xxxxxxxxxxxxx”, localizado ao fim da página do sorteio. É essa semente que 
garante a aleatoriedade do processo e permite, inclusive, a reprodução de 
determinado sorteio já feito, com resultado idêntico. 

1.3. A posição em que cada número foi sorteado é passada para uma “Planilha de 
Tratamento de dados”, montada conforme a lista de inscritos publicada no site 
dos jogos para gerar a classificação final do sorteio. 

2. Da Planilha de Tratamento de dados

2.1. Durante o sorteio, os dados são passados para uma planilha do Google
Planilhas. O preenchimento poderá ser acompanhado ao vivo e o arquivo de 
preenchimento poderá ser acessado durante e após o sorteio também. 

3. Do Resultado a publicar

3.1. Todas as telas do sorteador serão salvas como PDF e disponibilizadas para
consulta, bem como a exibição em vídeo do sorteio, que será compartilhada 
através do Youtube, no mesmo link em que o sorteio será transmitido. 

4. Da Semente utilizada no sorteio eletrônico

4.1. Da maneira como o código-fonte se encontra implementado, a semente
utilizada na geração de números pseudo-aleatórios é o tempo (quantos 
milissegundos se passaram desde 1 de janeiro de 1970 até o momento em 
que o botão "Gerar lista" foi clicado). 

4.2. "A semente aleatória é um número (ou vetor) usado para iniciar o algoritmo 
gerador de números pseudo-aleatórios. A escolha de uma boa semente 
aleatória é crucial quando se trata de segurança da informação e criptação 
computacional. É a semente aleatória que permitirá que uma chave secreta de 
criptografia seja gerada de modo randômico. Computacionalmente as 
sementes aleatórias são muitas vezes geradas a partir de um valor que não se 
repetirá, como por exemplo, a marca temporal atual. Uma marca temporal (ou 
estampa de tempo) é uma cadeia de caracteres denotando a hora ou data que 
certo evento ocorreu." 



4.3. Assim, cada vez que se clica no botão "Gerar lista" do script do sorteio 
eletrônico, uma lista diferente é gerada, sendo o tempo o fator que torna a lista 
pseudo-aleatória em lista realmente aleatória. 

4.4. Faça o download do programa utilizado para realização do sorteio eletrônico 
(Requisitos: navegadores Firefox/Google Chrome/Iceweasel, … não funciona 
em navegadores Internet Explorer) ou acesse este site 
https://sjp.ifsp.edu.br/sorteio-publico. 

4.5. Caso deseje verificar a autenticidade do sorteio eletrônico realizado utilizando 
a semente publicada, siga os seguintes passos: 

4.5.a. Colocar o número de inscritos e o número 0 (zero) para a 
quantidade de vagas; 

4.5.b. Marque a opção "Inserir semente manualmente" e coloque a 
semente do resultado do sorteio a ser auditado; 

4.5.c. Clique no botão "Gerar Lista"; 

4.5.d. Efetue a comparação da saída do programa com a lista 
impressa. 

5. Das regras do sorteio eletrônico

5.1. Os números identificadores são algarismos numéricos, que estarão sempre ao
lado ESQUERDO do nome dos times e regiões ao longo do sorteio. 

5.2. Nosso programa sorteador é estritamente numérico, por isso há a necessidade 
de utilizar esses identificadores. 

5.3. Os identificadores das regiões serão sempre: 

1 - Região Norte 

2 - Região Nordeste  

3 - Região Centro-Oeste 

4 - Região Sudeste 

5 - Região Sul 

5.4. Os identificadores das equipes dependem das inscrições de cada região e 
poderão ser conferidos antes, durante e depois do sorteio, no site dos jogos. 

5.5. O sorteio apresentará o resultado final de cada etapa após CINCO 
EMBARALHAMENTOS dos números, e o resultado será apresentado no 
seguinte formato: Número Sorteado (Posição), conforme disposto na figura 
abaixo apresentada que demonstra a tela de resultado do sorteio. 

https://sjp.ifsp.edu.br/sorteio-publico


Figura - Tela de resultado do sorteio. 

5.6. Cada modalidade esportiva terá DOIS tipos de sorteio: 

5.6.a. Primeiro tipo de Sorteio (sorteio único por modalidade): 
definição da ordem de sorteio das regiões. Esse sorteio indicará a 
ordem em que as equipes do segundo sorteio aparecerão para a 
composição das chaves. A composição será de preenchimento 
horizontal, da esquerda para a direita, retornando para a primeira 
coluna da esquerda quando os campos da linha se esgotarem. 

5.6.b. Segundo tipo de Sorteio (de acordo com o número de regiões 
com inscritos por modalidade): das equipes que comporão as chaves. 

5.7. Anunciaremos a modalidade de que tratará cada sorteio e essa modalidade 
estará visível também na tela do programa sorteador. 


