
TUTORIAL PARA VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES 

ESTATUTÁRIAS DA EEFEUSP- 2020 

Habilitação para votar 

Para votar nas eleições dos membros das comissões estatutárias da EEFE, votação que 

tem caráter secreto, é necessário ter em mãos o seu Voter ID e a sua senha (Password), que são 

encaminhados eletronicamente pelo Sistema de Votação da Universidade de São Paulo aos 

endereços eletrônicos das pessoas habilitadas. 

Entrando no sistema 

Você receberá uma mensagem do Sistema de Votação, como ilustrado abaixo: 

 

  



Utilize o link recebido no seu navegador e, então, a página de credenciação será exibida: 

 

 

Digite o seu Voter ID e a senha (Password) recebida no e-mail e pressione o botão Entrar. 

O sistema irá exibir informações sobre a votação (descrição e instruções), como ilustra a figura 

abaixo: 

 

  



 

Iniciando a votação 

Para iniciar a votação, pressione o botão Iniciar. 

 

Você pode sair a qualquer momento do sistema ao pressionar o link [Sair]. 

Esta votação é formada por dezesseis indicações. Cada indicação corresponde a uma das 

posições (titular e suplente) das vagas disponíveis para votação, conforme a portaria que 

regulamenta a eleição. A ilustração abaixo retrata a primeira questão da votação: 

 

IMPORTANTE: Para cada questão,  você poderá escolher apenas UM nome. Selecione a opção e 

pressione o botão Próximo. 

 

Caso deseje votar em BRANCO, não selecione nenhuma opção. Para anular essa opção, selecione NULO. 

  



A próxima tela, que permitirá indicar o membro suplente para a vaga apontada 

anteriormente, é exibida automaticamente, como mostra o exemplo: 

 

 
Pressionando o botão Próximo, você poderá votar para as outras vagas, de modo sucessivo, até 

a última indicação: 

 

Pressione o botão Prosseguir. Caso deseje voltar para a questão anterior, pressione o botão 

Anterior.  



 

Ao efetivar todas as indicações, o sistema irá exibir a sua cédula de votação com as opções 

selecionadas, como ilustra a figura abaixo: 

 
 

Certifique-se das opções escolhidas e, caso deseje confirmar sua votação, pressione o botão 

Confirmar. Caso deseje alterar seu voto, pressione no link [Editar escolha]  

  



Enviando sua cédula 

Antes de enviar a sua cédula, para garantir a segurança do processo, o seu voto será 

automaticamente criptografado. O sistema de votação da USP não relaciona você com as opções 

escolhidas, preservando o sigilo do seu voto. Nesta fase, será aberta a tela ilustrada abaixo, que 

lhe permitirá enviar a sua cédula.  

 

 

Para enviar sua cédula, pressione o botão Enviar cédula. O sistema então informa que a 

cédula foi enviada e registrada, informando um código identificador, que pode ser usado 

posteriormente para confirmar sua votação no futuro, como ilustra a tela abaixo: 

 

 

IMPORTANTE: Antes do envio do seu voto, você poderá auditá-lo. Esta não é uma ação 

obrigatória para validar o seu voto! 

  



 

 

Após a votação 

 

Tendo finalizado a votação, você receberá uma mensagem notificando o correto registro 

do seu voto: 

 

 

   A seguir, você pode tomar uma série de ações para checar o seu voto. TODAS AS ETAPAS 

DESCRITAS ABAIXO SÃO DE CARÁTER OPCIONAL.  

 

Para verificar sua cédula utilize o link e as credenciais utilizadas na votação. O sistema 

exibirá uma tela semelhante à ilustrada abaixo: 

 

 

Utilize o identificador salvo e compare com o Identificador exibido pelo sistema. Você pode 

ver o seu voto criptografado, pressionando o link Detalhes: 



 
 

Auditando sua cédula 

Antes de enviar sua cédula, você pode, EM CARÁTER OPCIONAL, auditar a criptografia 

utilizada. Entretanto, você terá que criptografar novamente, pois na cédula auditada, a 

criptografia é verificada e os votos são expostos. As cédulas auditadas não são utilizadas na 

contagem dos votos, mas apenas para certificar que a votação está correta. Para auditar sua 

cédula, ao invés de enviar o seu voto, pressione o link Auditar e o sistema exibirá uma explicação 

antes da auditoria: 

  



 

Para confirmar a auditoria, pressione o botão Verificar codificação. O sistema então 

exibirá a seguinte tela: 

 

A verificação é feita em dois passos. Selecione todo o conteúdo do campo e copie. Então 

pressione o link Verificador de Cédulas. O sistema irá abrir uma nova janela ou aba do navegador 

com uma tela semelhante: 

 

  



Cole o conteúdo copiado no campo Sua Cédula e pressione o botão Verificar. Se conteúdo e a 

criptografia estiverem correto o sistema exibir uma mensagem como abaixo: 

 

 

Retorne à página do sistema e envie sua cédula auditada para o servidor, pressionando o botão.  

Enviar à Lista de Cédulas Auditadas. O sistema emitirá o seguinte aviso: 

 

Pressione o botão OK. Então, pressione o botão Voltar e repita o processo: 

• Confirme seu voto; 

• Envie a cédula criptografada (veja a seção Enviando sua cédula); 

 

 

 

 

 

Material adaptado pela Assistência Acadêmica da EEFE, a partir de tutorial elaborado pelo Centro 

de Tecnologia da Informação de São Carlos, disponível em https://votacao.usp.br/info 

   
 

https://votacao.usp.br/info

