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PASSO 3: Na próxima tela aparecerão as alternativas de voto, como disponível na Figura 3. Com a opção 

desejada marcada, clique em Proceed.  

 
Figura 3: Defina seu voto marcando sua escolha 

 
Observação: caso tenha sido marcada uma opção incorreta, há a condição de desmarcá-la e selecionar a 

desejada.  

 

PASSO 4: na tela seguinte (Figura 4) você poderá submeter seu voto ou efetuar uma simulação para 

auditoria. 

 
Figura 4: Tela utilizada para a revisão de voto 

 

Na tela exposta acima, há três opções: 

a) Submeter o voto de forma direta, sem revisões, ao clicar o Submit this Vote! 

b) Revisar o voto em [edit responses]. Depois da revisão, deve-se avançar no sistema, clicando em 

Proceed e, por fim, submeter o voto clicando em Submit this Vote!  

c) Gerar um voto para auditoria (Audit [optional]). 
 

Detalhamento: Caso a opção seja de gerar um voto auditado (em [post audited ballot to tracking 

Center] visível na Figura 5). Para verificar o voto é necessário copiar o texto da caixa {“answers”: 

[{“choices”: [{“alpha”: , clicar no link ballot verifier e colar o texto na caixa aberta. Ao fim, deve-se 

verificar a opção selecionada. 



 
Figura 5: Opção para submeter e para gerar um voto para auditoria 

  

IMPORTANTE: O voto auditado não se configura como seu voto na eleição, como se pode ver na figura 

6, mas pode ser útil para auditoria. Após efetuar a opção auditada, clique em back to voting (Figura 5), 

redefina seu voto e aperte o Proceed para enviá-lo. 

 Dica: registre primeiro seu voto e depois acesso o mesmo link para registrar voto(s) auditado(s). 

 
Figura 6: Pede para você voltar e submeter seu voto, depois de enviar o voto auditado 

 

PASSO 5: Após finalizar o voto em CAST this ballot, aparecerá uma mensagem parabenizando o votante 

por seu voto registrado. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2) A eleição ocorrerá no dia 13/11/2020, das 8h às 20h. 

3) Para dirimir eventuais dúvidas ou dificuldades encontradas para a votação, a Comissão Eleitoral 

estará em plantão para prestar orientações através dos meios de contato: e-mail 

eleicoesadunicentro2020@gmail.com; ou telefone/WhatsApp dos membros da comissão (42) 

998080154-Prof. Alessandro de Melo; (42) 999011079-Profa. Claudia Regina Magnabosco Martins; 

(42) 998050228-Prof. Artur Lourival da Fonseca Machado; (41) 99674-6625-Prof. Daniel Luiz 

Stefenon. 

4) A Comissão Eleitoral terá responsabilidade compartilhada em relação à eleição, na qual a apuração de 

resultados se dará com a decriptação da votação pelos membros da comissão por meio de suas 

senhas individuais. 

5) Depois de fechadas as votações e apurados os resultados, o sistema permitirá que os votantes 

consultem o resultado das eleições, ao acessar o link recebido no e-mail de confirmação de voto. 

6) O sistema permite ao votante alterar seu voto. Portanto, recomenda-se que a/o filiada(o) mantenha 

uma senha segura para seu e-mail, que é a única forma de obter seu ID e senha. 

7) Para a escolha do Helios Voting, a Comissão Eleitoral considerou o histórico desse sistema, criado no 

ano de 2008 por Adida (2008) e que vem sendo utilizado por diversas organizações para realizarem 

suas eleições, bem como é objeto de estudos em artigos, dissertações e teses, como em Araújo Neto 

(2012) e Vital (2018), com descrições de segurança e eficiência como em Kulyk e Volkamer (2016). 

Outras razões para seu uso foram a gratuidade e facilidade de manejo, em comparação com o 

sistema SAELE, que exigiria cuidados adicionais e todo um trabalho de hospedagem segura em site. 
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