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1. Apresentação 
 
O Sistema de Eleição (SiE) foi desenvolvido pela DTI para agilizar e facilitar o processo de 
escolha de representantes no âmbito da Universidade Federal de Rondônia. O sistema recebe 
constantes atualizações para oferecer novas funcionalidades e mais segurança aos processos 
eleitorais. É importante ressaltar que para garantir o voto anônimo, não é registrada nenhuma 
informação que associe o eleitor ao seu voto. 

2. Acessando o Sistema 
1 - Para acessar o sistema, acessar o endereço sistemas.unir.br/eleicao/; 

2 – Digitar o Login e Senha do SIGAA; 

3 – Marcar a Caixa “Não sou um robô” e seguir as instruções, caso necessário; 

4 – Clicar em “Login”: 

 

- Obs.: Caso não consiga acessar o sistema, clicar em “Recuperar  Senha” e seguir as 
instruções. 

5 – Ao conseguir logar com sucesso, o sistema exibirá a Tela Inicial: 

 



3. Realizando uma Eleição 

1. Solicitação 
 
Para que seja criada uma Eleição no Sistema, é necessário solicitar sua criação. Esta solicitação 
deve ser feita por algum membro da Comissão da Eleição. O sistema libera esta funcionalidade 
automaticamente para os servidores da instituição. 

1 – Já logado no sistema, clicar em “Solicitação”: 

 

2 – Será exibida uma tabela com as Solicitações realizadas e a opção de criar uma Nova 
Solicitação. Caso deseje visualizar uma Solicitação já realizada, clicar em “Visualizar 
Solicitação”. Caso deseja realizar uma nova, clicar em “Nova Solicitação”: 

 

3 – Ao clicar em “Nova Solicitação”, será exibida e Tela abaixo. No campo “Descrição da 
Eleição” digitar o nome/descrição da eleição. No campo “Link da Publicação”, inserir o Link de 
um documento que comprove a nomeação do solicitante como Membro da Comissão da 
Eleição (Ex: Publicação no Boletim de Serviço, Publicação de Ata publicada no portal do 
Departamento que está solicitando a eleição). Após preencher as informações, clicar em 
“Solicitar Eleição”: 

 



4 – Ao clicar em “Solicitar Eleição”, será exibida uma Caixa de Diálogo solicitando que confirme 
a operação. Caso deseje verificar os dados inseridos, clicar em “Não”. Caso deseje prosseguir, 
clicar em “Sim”: 

 

5 – O sistema exibirá a tela de Visualização da Solicitação: 

 
- Obs.: A solicitação ao ser criada recebe o status de “Aguardando Aprovação” e permanecerá 
neste status até que o Administrador do Sistema atenda a solicitação. 

 

2. Criação 
 
Para criar a Eleição, seguir até o passo 3.1.2 e Clicar em “Visualizar Solicitação”; 

1 – Caso a Solicitação tenha sido aprovada, clicar em “Criar Eleição”: 

 



2 – Ao clicar em “Criar Eleição”, o sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando que 
confirme a operação. Esta operação só poderá ser realizada uma única vez para cada 
solicitação. Para confirmar, clique em “Sim”. Caso não queira confirmar, clicar em “Não”: 

 

 

- Obs.: Caso a solicitação não tenha sido aprovada, o sistema irá exibir a Justificativa e não 
permitirá a criação da eleição: 

 
 

3. Configuração 

1. Geral 
 
-Ao confirmar a Criação da Eleição, o sistema exibirá a tela a seguir: 

 



- O campo “Descrição” estará preenchido com o Nome/Descrição informado na Solicitação, 
mas pode ser alterado; 

1 – Preencher o campo “Data de Início da Votação” no formato “dd/MM/AA HH:mm:ss”. Ao 
clicar no campo, será exibido um calendário e sliders para facilitar o preenchimento: 

 

2 – Preencher o Campo “Data de Término da Votação”: 

 

3 – Caso a Eleição possua votos com pesos diferenciados (ex: certo peso para docentes, outro 
peso para técnicos-administrativos e ainda outro peso para discentes), alterar o campo “Votos 
com Pesos” para “Sim”. Caso contrário, selecionar “Não”. Para alterar este campo, basta clicar 



no local indicado na imagem abaixo: 

 

4 – Após preencher os campos acima corretamente, clicar em “Salvar”: 

 

5 – Caso a operação tenha sido realizada com sucesso, o sistema exibirá a mensagem abaixo: 

 

6 – E redirecionará para a Página “Gerenciar” onde podemos visualizar a Eleição criada acima: 

 



7 – Para configurar a Eleição, clicar em “Cadastro da Eleição” conforme a imagem abaixo: 

 

8 – Ao clicar em “Cadastro da Eleição”, o sistema exibirá a tela abaixo onde é possível alterar 
os dados inseridos no momento da criação da eleição. Caso altere algum campo, clicar em 
“Salvar”: 

 



2. Equipe 
 

1 – Para configurar a Equipe da Eleição clicar em “Equipe”: 

 

2 – Para inserir um Membro da Comissão, digitar o Nome ou CPF e clicar na opção desejada: 

 

3 – Selecionar o nível de permissão e clicar em Adicionar Membro: 

 
Obs.: O SiE possui duas permissões para a Equipe da Eleição: 
 - Administrador: pode alterar todos os dados da eleição; 
 -Membro de Comissão: pode alterar todos os dados da eleição exceto inserir ou 
excluir  integrantes da equipe da eleição. 
 
4 – Ao clicar em “Adicionar Membro”, o sistema exibirá uma mensagem confirmando que a 
operação foi realizada com sucesso: 

 
Obs.: O usuário que realizou a solicitação da eleição será cadastrado como Administrador para 
que possa inserir os demais membros da comissão. 



5 – Para excluir um integrante da equipe da eleição, clicar no ícone da Lixeira (Somente 
Administrador): 

 

3. Cadeiras 
 
1 – Para configurar a(s) cadeira(s) da Eleição, clicar em “Cadeiras”: 

 



2 – Ao clicar em “Cadeiras”, o sistema exibirá uma tela onde será possível inserir uma nova 
cadeira na eleição e visualizar as cadeiras já cadastradas: 

 

3 – Para inserir uma nova cadeira, digitar a descrição da cadeira no campo indicado: 

 



4 – Após selecionar a cadeira, preencher os campos “Dígitos Candidato” e “Quantidade de 
Votos” e clicar em “Adicionar Cadeira”: 

 

Obs: O campo “Dígitos Candidato” informa quantos dígitos os candidatos a esta cadeira terão. 
O Campo “Quantidade de Votos” informa quantas vezes o eleitores poderão votar nos 
candidatos desta cadeira. 
Obs2: Caso seja possível votar mais de uma vez na mesma cadeira, não é possível votar mais 
de uma vez no mesmo candidato. Caso o eleitor vote duas vezes no mesmo candidato, 
somente um voto será válido, os repetidos serão considerados nulos. 

5 – Após clicar em “Adicionar cadeira”, caso a operação seja realizada com sucesso, o sistema 
exibirá a mensagem abaixo: 

 



6 – Após cadastrar a cadeira, revisar se as informações estão corretas. Caso sim, homologar a 
cadeira clicando no ícone indicado abaixo: 

 

7 – Verificar se a cadeira foi homologada: 

 

4. Candidatos 
 
1 – Para cadastrar os Candidatos da Eleição, clicar em “Candidatos”: 

 

  



 

2 – Ao clicar em “Candidatos”, o sistema exibirá a tela que permite a inserção de candidatos e 
exibirá os candidatos já cadastrados na eleição: 

 

3 – Para inserir um candidato, digitar o Nome ou CPF do candidato no campo indicado e 
selecionar a opção desejada: 



 
4 – Caso deseje inserir um nome personalizado para ser exibido aos eleitores na Urna, 
preencher o campo “Nome para Exibição”. Este campo é opcional e caso fique em branco, será 
exibido o nome completo em caixa alta: 

 

5 – Selecionar a cadeira que o candidato concorrerá: 



6 – Preencher o campo “Código” com o código que os eleitores deverão inserir na Urna para 
votar neste candidato. A quantidade de dígitos é conforme a configuração da cadeira realizada 
no passo 3.3.4.4: 

 
7 – Para inserir a foto do candidato, clicar em “Clique para selecionar a foto do candidato” 
(Opcional): 

 

8 – Após selecionar a foto do candidato, o sistema irá exibi-la ao lado: 

 



9 – Após preencher as informações, clicar em “Salvar”: 

 

10 – Caso a operação seja realizada com sucesso, o candidato inserido aparecerá na tabela de 
Candidatos Cadastrados: 

 

11 – Após os passos acima, verificar se as informações do candidato estão corretas. Caso sim, 
clicar em “Homologar candidato”: 

 

  



 
12 – Após clicar em “Homologar candidato”, o mesmo estará constando como Homologado: 

 

13 – Repetir os passos acima para os demais candidatos. 

 

Obs.: Para editar um candidato, clicar em “Editar candidato”: 

 
-Realizar as alterações desejadas e clicar em “Salvar”. Caso queira excluir a foto do candidato, 
clicar em “Excluir foto”: 

 
- Ao editar um candidato já homologado, será necessário homologá-lo novamente: 



 
 

5. Eleitores 
 
1 – Para cadastrar os eleitores, clicar em “Eleitores”: 

 

2 – Ao clicar em “Eleitores”, o sistema exibirá a caixa de diálogo abaixo. Para prosseguir, clicar 
em “Sim”:

 
Obs.: Ao cadastrar um ou mais eleitores, por questões de segurança, o sistema bloqueará as 
edições de “Equipe”, “Cadeiras” e “Candidatos”, portanto somente realizar o cadastro de 
eleitores após configurar todos esses parâmetros anteriormente. 



3 – Para cadastrar um eleitor individualmente, utilizar a área “Novo eleitor”. Caso queira 
cadastrar vários eleitores em massa, seguir a partir do passo 8 nesta seção: 

 

4 – Selecionar o tipo do eleitor que irá cadastrar (esta opção estará disponível somente em 
eleições que possuírem pesos de votos diferenciados): 

 

5 – Digitar o Nome ou CPF do eleitor e selecionar a opção desejada: 

 



6 – Após preencher corretamente os campos, clicar em “Salvar” para inserir o eleitor: 

 

7 – Ao clicar em “Salvar”, caso a operação tenha sido realizada com sucesso, o sistema exibirá 
a seguinte mensagem: 

 

Obs.: O cadastro individual de eleitores estará disponível mesmo durante o período de votação 
para incluir eleitores que porventura tenham direito a votar, mas não tenham sido cadastrados 
como eleitores. 

8 – Algumas eleições possuem um número elevado de eleitores, dificultando a inclusão 
individual. Desta forma, o sistema possui um modo de cadastro em massa de Docentes, 
Docentes Externos, Técnico-administrativos e Discentes. Este cadastro em massa é baseado 
em filtros. Segue exemplo de como utilizar esta funcionalidade: 

 



9 – Caso a Eleição possua eleitores Docentes, marcar a caixa “Docentes Votam”. Caso possua 
eleitores Docentes Externos, marcar também a caixa “Docentes Externos Votam”: 

 

10 – Ao marcar a caixa “Docentes Votam”, o sistema expandirá a tela e exibirá as opções de 
filtros. Caso os eleitores Docentes sejam de algum(ns) departamento(s) específico(s), 
selecionar o filtro “Unidade”: 

 

Obs.: Caso não filtre por Unidade, serão cadastrados os Docentes de todas as Unidades. 

  



 

11 – Após marcar a caixa “Unidade”, o sistema exibirá uma caixa para selecionar as unidades 
das quais os docentes serão cadastrados como eleitores. Neste exemplo, selecionaremos o 
Departamento Acadêmico de Ciências da Computação. Para facilitar a seleção, podemos 
digitar o nome de unidade no campo indicado. Após localizar a unidade desejada, marcar a 
caixa de seleção à esquerda do nome. A tabela “Unidades Selecionadas”, à direita, exibe todas 
as unidades que estão selecionadas: 

 

Obs.: Ao selecionar uma unidade, o sistema não irá cadastrar como eleitores os que estão 
lotados nas sub-unidades. Caso deseje incluir eleitores lotados nas sub-unidades, é necessário 
selecioná-las individualmente na caixa acima. Para exemplificar, selecionaremos a 
“Coordenação do Curso de Ciências da Computação”, que é sub-unidade do departamento 
selecionado no passo anterior: 

 

  



 

12 – Após selecionar todas as unidades desejadas, é necessário preencher o filtro “Situação”. 
Este filtro é obrigatório. Devemos selecionar a situação funcional dos que serão cadastrados 
como eleitores. Como exemplo, selecionaremos as opções “Externos”, “Ativo”, “Aposentado” 
e “Cedido”.: 

 

13 – Após preencher esses filtros, a seção de “Cadastrar Eleitores Docentes” estará completa 
conforme a tela abaixo: 

 



14 – Caso a eleição possua eleitores Técnico-administrativos, marcar a caixa “Técnicos 
Administrativos Votam”: 

 

15 – Semelhantemente ao Cadastro de Docentes, ao marcar a caixa “Técnicos Administrativos 
Votam”, o sistema expandirá a tela com os filtros “Unidade” e “Situação”. Para exemplificar, 
selecionaremos os mesmos parâmetros que cadastramos para os docentes: 

 

Obs.: Selecionamos parâmetros iguais apenas como exemplo, Docentes e Técnicos-
administrativos podem ter parâmetros diferentes. 

  



 

16 - Caso a eleição possua eleitores Discentes, marcar a caixa “Discentes votam”. Ao marcar a 
caixa “Discentes votam”, o sistema expandirá a tela conforme imagem abaixo: 

 

17 – O filtro disponível para o cadastro de discentes é “Curso”. Para filtrar os eleitores 
discentes, marcar a caixa “Curso” e selecionar os Cursos dos quais os discentes serão 
cadastrados como eleitores. Para facilitar podemos digitar o nome do curso desejado no 
campo indicado: 

 

18 – Adicionaremos também o curso “Informática - Licenciatura”: 

 

  



 

19 – Caso os Candidatos e Membros da Equipe da eleição que se enquadrem nos critérios 
acima definidos também devam ser cadastrados como eleitores, marcar as respectivas caixas 
indicadas abaixo: 

 

Obs.: As caixas acima são marcadas por padrão e devem ser desmarcadas caso os Candidatos e 
Membros da Equipe não possam votar. 

20 – Após configurar os parâmetros dos Docentes, Técnicos-admnistrativos e Docentes, para 
cadastrar os eleitores, clicar em “Cadastrar”: 

 

21 – Ao clicar em “Cadastrar”, o sistema informará que após realizar o Cadastro de Eleitores, 
não será possível editar a “Equipe”, “Cadeiras” e “Candidatos” da eleição. Para prosseguir, 
clicar em “Sim”: 

 

21 – Após clicar em “Sim”, o sistema informará que o Cadastro de Eleitores está sendo 
realizado. Dependendo do número de eleitores, essa operação pode demorar alguns minutos: 

 

  



 

- Para emitir um PDF com a lista de eleitores cadastrados, clicar em “Emitir Relatório de 
Eleitores”: 

 

- Caso o Cadastro de Eleitores tenha sido realizado de forma equivocada, clicar em “Excluir 
Eleitores”. Esta opção excluirá todos os eleitores cadastrados. O sistema pedirá que confirme a 
operação. Clicar em “Sim” para prosseguir com a exclusão: 

 

 

- Caso queira excluir algum eleitor específico, clicar em “Listar Eleitores”: 

 

  



 

- Ao clicar em “Listar Eleitores”, o sistema exibirá uma tela com todos os eleitores ordenados 
pelo nome. Para remover um eleitor específico, clicar em “Remover”. O sistema pedirá 
confirmação. Para prosseguir, clicar em “Sim”: 

  

Obs.: Caso queira incluir o eleitor novamente, seguir o passo 3 em diante desta seção. 
 



6. Homologação 
 
1 – Após configurar todos os parâmetros da eleção e averiguar que está tudo correto, é 
necessário Homologar a Eleição. Para realizar esta operação, clicar em “Gerenciar”: 

 

2 – O sistema exibirá uma tabela com todas as eleições gerenciáveis pelo usuário logado. Para 
homologar a eleição, clicar no ícone indicado abaixo: 

 

3 – Caso a operação tenha sido realizada com sucesso, o sistema exibirá a mensagem abaixo: 

 

4 – Para visualizar mais detalhes, clicar no ícone indicado abaixo: 

 

5 – Após a homologação, o sistema abrirá e fechará a votação automaticamente no período de 
votação determinado. 

4. Votação 

1. Votar 
 
1 – Para votar, após logar no sistema, clicar em “Votar”: 

 



2 – Após clicar em “Votar”, o sistema exibirá uma tela com todas as eleições disponíveis para 
votação. Verificar em qual eleição deseja votar e clicar em “VOTAR”: 

 

3 – Após clicar em “VOTAR”, o sistema exibirá a tela de voto. Verificar para qual cadeira (cargo) 
está votando. Na tabela à esquerda estão contidos os candidatos: 

 

  



 

Obs.: Caso a eleiçaõ possua pesos diferenciados para os votos, verificar se o peso do seu voto 
está correto. Caso a informação esteja incorreta, não prosseguir e informar a comissão da 
eleição para que a correção seja realizada.: 

 

4 – Verificar o código do candidato no qual deseja votar e inserir nos campos indicados: 

 



5 – Após inserir o código do candidato, verificar se as informações do mesmo estão corretas à 
direita: 

 

6 – Confirmando que as informações estão corretas, clicar em “Confirmar”: 

 

  



Obs1.: Caso queira inserir um voto em branco, clicar em “Branco”: 

 

Obs2.: Caso tenha inserido o código errado, clicar em “Corrigir” e reinserir o código de 
candidato correto. Cada clique no botão “Corrigir” apaga um dígito inserido.: 

 

  



 

Obs3.: Caso digite um código que não corresponda a nenhum candidato, o voto será 
computado como nulo. Nas eleições em que é possível votar mais de uma vez para a mesma 
cadeira, votos repetidos também serão contabilizados como nulos: 

 

7 – Ao concluir a inserção do(s) voto(s) e clicar em “Confirmar”, o sistema exibirá uma tela com 
o resumo de todos os votos inseridos. Verificar se os votos computados estão corretos.: 

 

  



 
8 – Caso os votos computados não estejam corretos, clicar em “Cancelar” e recomeçar o 
processo de votação. Caso contrário, responder à pergunta de segurança e clicar em 
“Confirmar”: 

 

9 – Ao clicar em “Confirmar”, o sistema pedirá que confirme a operação. Após confirmar, não 
será possível votar novamente na mesma eleição: 

 

10 – Após clicar em “Confirmar”, o sistema gerará o Código de Verificação. Este código é útil 
para auditar seu voto. Caso deseje guardá-lo, salvar neste momento pois não será possível 
recuperar este código posteriormente por motivos de segurança. Após salvar ou imprimir o 
comprovante, clicar em “Sair”: 

 



11 – Após clicar em “Sair”, o sistema redirecionará para a tela de login. Para auditar o voto, 
logar novamente e seguir os passos abaixo. 

2. Auditar 
 
1 – Para auditar o seu voto, após logar no sistema, clicar em “Auditar”: 

 

2 – Após clicar em “Auditar”, inserir o Código de Verificação do seu voto no campo indicado e 
clicar em “Auditar”: 

 

3 – Após clicar em “Auditar”, o sistema exibirá o nome da eleição e os votos gravados: 

 

  



 

5. Relatório de Votos 
 
1 – Após o término do período de votação e a eleição estiver encerrada, o sistema 
disponibilizará o relatório de votos da eleição. Para emitir o relatório de votos, clicar em 
“Gerenciar”: 

 

2 – Clicar no ícone indicado abaixo da respectiva eleição para emitir o relatório de votos: 

 

3 – O PDF será disponibilizado para visualização ou download: 

 

6. Contato 
 
Em caso de dificuldades ou problemas no sistema, informar a DTI registrando uma Ordem de 
Serviço no SOS sistemas.unir.br/sos/ selecionando o Serviço “Atendimento Eleição”. 


