
 

Regramento da utilização de sistema eletrônico de votação para a Eleição 
ADUnB 2020-2022 

Este documento dispõe sobre a organização do processo eletrônico de votação para 
Eleição ADUnB 2020-2022, em conformidade com o Art. 15 do Regimento Eleitoral, 
publicado no sítio eletrônico da ADUnB, www.adunb.org.br. Devido à pandemia do 
COVID-19, a eleição será realizada de maneira não-presencial.   

1. SISTEMA DE VOTAÇÕES  

A consulta ocorrerá por meio do sistema eletrônico Helios Voting, em instalação 
customizada com padrões de segurança da informação, para dar garantias de 
disponibilidade e integridade do sistema, além dos aspectos de confidencialidade e 
requisitos de votação com o voto criptografado conforme implementação do próprio 
sistema.  O processo de consulta ocorrerá com a definição dos seguintes perfis para o 
correto uso do sistema: 

• Comissão Eleitoral Local  (CEL); 

• Votantes (docentes filiados à ADUnB); 

• Gestor da Consulta (equipe técnica responsável por criar e conduzir a consulta); 

• Fiscal técnico (composto por um representante titular e suplente indicado de cada 
chapa para fiscalização da votação. 

 
2. QUEM VOTA  

Conforme Regimento da ADUnB, têm direito ao voto todos os(as) docentes           
filiados(as) à ADUnB, em gozo de seus direitos, que votarão em cabine virtual de              

 

http://www.adunb.org.br/


 

votação.  

Para garantir a unicidade e individualização dos votos, serão adotados os seguintes            
procedimentos:  

• A lista dos votantes será conferida pelo cruzamento do nome completo,            
CPF e e-mail. Este cruzamento será realizado pela CEL que, em conjunto com os              
gestores do sistema eletrônico de votação, que farão a validação dos dados            
fornecidos;  

 

• A atualização de e-mail, nome completo e cpf dos(as) docentes poderá ser             
realizada até o dia 16 de setembro de 2020, às 18h, por meio do e-mail:               
adunbss@unb.br;  

 

• É de responsabilidade do votante proceder previamente com as ações           
necessárias para realização de acesso à sua caixa de mensagens pessoal e            
atualização dos dados cadastrais junto à ADUnB, no e-mail adunbss@unb.br. Caso           
não haja solicitação de modificação de cadastro, os dados de cada votante serão             
considerados válidos e o votante habilitado para a Eleição ADUnB;  

 

• A CEL fará a divulgação para sensibilização e mobilização dos(as) docentes            
para a atualização do cadastro pelo site da ADUnB e  pelas redes sociais;  

 

• Confirmados os dados, a CEL publicará a lista final dos votantes habilitados, 
no dia 18 de setembro de 2020, no sítio eletrônico da ADUnB. 

  
3. CARGA E FISCALIZAÇÃO DA CARGA DE URNA  

A comissão de fiscalização será composta pelos membros da CEL, um fiscal técnico             
cadastrado (titular ou suplente) de cada chapa e, ainda, contará com uma fiscalização             
independente por membros observadores externos convidados da ADUnB. A carga          
será feita pela equipe técnica do sistema, em sessão com presença dos apuradores             
técnicos e observadores externos, com transmissão pública via Internet, na data de 22             

 

mailto:adunbss@unb.br
mailto:adunbss@unb.br


 

de setembro de 2020, em horário a ser informado pela CEL.  

Será feita a carga dos números e nomes das chapas, com os respectivos nomes dos               
candidatos(as) das chapas homologadas, as listas de votantes habilitados, os textos           
de orientação e as datas e horários de início e fim da consulta.  

4. COMO VOTAR  

O sistema de votação eletrônico Helios Voting online será usado para permitir aos 
docentes, desde que estejam devidamente habilitados, a participação no processo da 
Eleição ADUnB utilizando-se de dispositivo conectado à Internet. 

 A votação ficará aberta a partir do dia 24 de setembro, às 9h, até o dia 25 de 
setembro de 2020, às 20h.  

Será enviado aos votantes habilitados, em seus correios eletrônicos, no dia 22 de 
setembro de 2020, o link para acessar a plataforma de votação, bem como, o login e 
senha do votante.  

Para registrar o voto, o votante deve seguir os seguintes passos:  

1. Entrar no site de votação utilizando o link enviado no e-mail  

2. Inserir login (ID do eleitor) e senha:  

• Usar as informações que recebeu por e-mail (ID do votante e senha). 

 

3. Entrar na plataforma, na cabine de votação:  

• A página inicial contém as instruções, clicar no botão Iniciar.  

 

4. Escolher seu candidato:  

 



 

• Escolher somente a chapa escolhida e clicar no botão Próximo passo.  

 

5. Confirmar sua escolha:  

• Nesta etapa é possível revisar as escolhas de voto. Caso esteja tudo correto, clicar 
no botão Próximo passo;  

• Se desejar alterar o voto, basta clicar no botão Alterar e a tela retornará para a 
cédula de votação com todos os candidatos disponíveis para nova escolha. É possível 
alterar o voto quantas vezes desejar. No entanto, somente a última cédula depositada 
é a que será contabilizada na apuração da urna. Todas as cédulas anteriores serão 
descartadas, garantindo que cada eleitor possa votar apenas uma vez.  

 

6. Depositar o voto na urna:  

 
 • Clicar no botão Confirmar para depositar a cédula na urna. Se não desejar 
depositar a cédula, clicar no botão Cancelar;  

• Haverá, em cada urna, como da opção de seleção de voto, a lista de cada 
chapa, como também, a possibilidade de escolher as opções de voto Nulo e Branco, 
que deverão aparecer nesta ordem.  

 

7. Verificar na mensagem na tela se seu voto foi depositado com sucesso:  

 

• Ao depositar a cédula na urna eletrônica o voto será contabilizado para a Eleição               
ADUnB. O votante receberá um e-mail confirmando que seu voto foi depositado na             
urna: “Parabéns, seu voto foi depositado com sucesso”.  

 

5. APURAÇÃO  

Após a realização da votação e o fechamento das urnas na data de carga, e tendo                
ocorrido a votação, o sistema Helios Voting faz a apuração automática, fornecendo            
total de votos apurados. Para ter acesso aos resultados da apuração, é definida a              

 



 

data de 25 de setembro de 2020, logo após o encerramento da votação.  

Nesta data, a equipe gestora do sistema em sessão, com transmissão pública via             
Internet, e com a presença dos fiscalizadores técnicos das chapas e possíveis            
observadores externos, entrará com a senha específica do sistema. Caberá aos           
membros da CEL e dos representantes fiscais técnicos das chapas e possíveis            
observadores externos, devidamente credenciados, presenciarem a abertura dos        
resultados e efetuarem o cálculo dos pesos com os votos apurados. Feitos os             
cálculos, os membros promulgarão o resultado final da consulta.  

6. PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS  

Somente membros da CEL e da equipe técnica necessários ao processo da Eleição             
ADUnB terão acesso aos dados pessoais dos votantes. Para tanto, todos deverão            
assinar Termo de Confidencialidade em atenção ao compromisso de sigilo e não            
vazamento dos dados pessoais. A CEL se compromete a garantir o sigilo e             
privacidade dos dados e apagar todas as informações dos votantes recebidas e as             
coletadas durante o processo, depois do prazo para eventuais verificações, definido           
até a data de 10 de outubro de 2020.  

7. O QUE É E COMO FUNCIONA O SISTEMA DE VOTAÇÃO  

O sistema de votação Helios Voting é eletrônico e online. Para ser empregado no 
processo de Eleição ADUnB, terá os seguintes perfis de usuários:  

• Administrador: perfil destinado a configurar o início e o encerramento da votação, 
configurar as urnas, apurar os resultados junto aos apuradores e gerar os relatórios 

finais.   
 
• Apurador: perfil destinado a gerar a chave de segurança da Eleição ADUnB, 
realizar a abertura das urnas e a apuração dos votos, mediante uso da chave de 
segurança.  

• Votantes: perfil destinado a todos os(as) votantes, que serão previamente 

 



 

cadastrados e validados pela CEL.  

Para o acompanhamento pelos(as) docentes filiados(as) e a garantia de lisura do 
processo, a CEL fará a transmissão online, nas suas redes oficiais, do carregamento 
das listas de votação no sistema, do fechamento das urnas eletrônicas e da apuração.  

A chave de segurança, gerada pelo Apurador por ocasião da configuração das urnas 
na presença dos candidatos ou de seus fiscais indicados, será armazenada em uma 
unidade flash USB (pendrive), bem como seus backups.  

Estes dispositivos ficarão em envelopes selados pela CEL e pelos candidatos ou seus 
fiscais presentes, até o momento do início da apuração, quando os envelopes serão 
abertos na presença dos candidatos ou seus fiscais então presentes. A CEL solicitará 
ao Gestor da Eleição, até a data de 18 de setembro 2020, a inclusão dos seguintes 
dados e documentos no sistema Helios:  

a) Lista das candidaturas deferidas pela CEL, em ordem numérica e nome das 
chapas. b) Lista de votantes aptos a votar, informando nome completo, CPF e e-mail, 
a data e horário da votação e da apuração.  

A Comissão Técnica configurará 01 (uma) urna para o voto dos(as) docentes 
filiados(as). O Sistema Helios Voting será personalizado para a Eleição ADUnB e 
poderá ser fiscalizado, mediante as seguintes etapas:  

• É facultado a cada candidato(a) nomear um fiscal técnico (efetivo e            
suplente) para realizar a auditoria dos códigos em execução do sistema Helios Voting             
operando no dia do pleito, sob supervisão dos responsáveis pelo sistema. A indicação             
do fiscal técnico deve ser realizada até o 11 de setembro de 2020 e deve atender os                 
requisitos da votação;  

Compete à CEL e à Equipe técnica gestora da consulta prover auxílio aos(às)             
docentes filiados(as) que tenham dificuldades ou dúvidas relacionadas ao Sistema          
Helios Voting, até as 19 horas do dia 25 de setembro de 2020. 

 



 

8. SÍNTESE DO CALENDÁRIO DA CONSULTA  
 
 
PERÍODO/DATA EVENTO 
 
10 a 16 de setembro Período de solicitação de ajustes no cadastro dos possíveis 
                                    votantes 
 
11 de setembro Indicação do fiscal técnico (um efetivo e seu suplente) pelas 
                                    Chapas 
 
18 de setembro Divulgação da lista final de possíveis votantes 
 
22 de setembro Carga do Sistema Helios Voting, com a CEL, laboratório latitude 
                                    e fiscais das chapas 
 
22 e 23 de setembro Envio para o correio eletrônico institucional de cada votante,link 
                                    para acessar a plataforma de votação, bem como, o login e  

                        senha 
 

24 e 25 de setembro Votação das 09h às 20h 
 
25 de setembro Apuração logo após encerramento da votação 
 
10 de outubro             Apagamento dos dados e do software servidor do sistema 

 Helios Voting. 
 

Comissão Eleitoral Local –  CEL 

José Mauro Ribeiro (IdA) 
 André Camargo Thomé M. Monteiro (IdA) 

 Wildo Navegantes de Araújo (FCE) 
 
 

 


