Tutorial para votação eletrônica – Representante do CTC no CuN
1. Você receberá um email contendo o endereço eletrônico da eleição, seu id de eleitor
e a sua senha da eleição.
Caro (a) Professor,
Nesta eleição para representante do CTC no CuN estamos utilizando um sistema
eletrônico de votação.
Para acessa-lo, utilize o link abaixo (URL da Eleição) e siga as instruções, na última
etapa será solicitado que você informe seu usuário e senha, os quais também
constam nesse e-mail (ID de eleitor e senha para eleição).
URL da Eleição: https://sistemas.ufsc.br/login?service=https%3A%2F%2Fedemocracia.ufsc.br%2Fhelios%2Fe%2FT5_9%2Fvote
Código de Identificação da Eleição:
/NqfzoZVYF/dMsU55XNbWxZZQDPOxuKr1Jep1pnjN+
Seu ID de eleitor: professor
Seu validador para esta eleição: senhaDaEleição
Para proteger a sua privacidade, essa eleição está configurada para utilizar um
pseudônimo de eleitor, assim seu login, nome ou email não será mostrado para o
público em geral. Portanto, ao invés de seu nome, o centro de rastreamento de
cédula vai listar apenas o seu pseudônimo.
Seu pseudônimo de eleitor: V2.
IMPORTANTE: quando você for solicitado a informar seu login para votar, informe
seu *ID de eleitor* ao invés de seu pseudônimo.
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2. Ao acessar a URL da eleição você precisará efetuar seu login na rede da UFSC, utilize
seu IdUFSC e sua senha padrão (a senha da eleição funciona apenas para confirmar o
voto, não nesse ponto).

3. Feito o login na rede da UFSC aparecerá a cabine de votação, clique em
INICIAR para seguir com a votação

4. Selecione sua opção à esquerda e, em seguida, clique no botão AVANÇAR na direita
da tela

5. Revise as informações de seu voto:
a. clique em EDITAR caso deseje modificar sua escolha
b. clique em “Confirmar sua escolha e cifrar cédula para depositar na urna” para
prosseguir com seu voto.

6. Agora está tudo pronto para depositar o voto:
a. Clique em “Depositar Cédula na Urna” para prosseguir
b. Anote (ou copie) o rastreador de seu voto

7. Para confirmar seu voto, informe seu ID de eleitor e seu validador de voto, ambos
disponíveis no email contendo o endereço da eleição.
a. Clique em VOTAR para efetivar seu voto.

8. Seu voto já foi enviado ao sistema, agora você pode verificar se seu voto foi
computado ou votar novamente (é possível votar quantas vezes quiser até o horário
de fim da eleição).

