
  
 
 

 

 

Serviço Público Federal – Ministério da Educação 
Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Computação 

Av. João Naves de Ávila, 2121 – Sala 1B148 – CP: 593 
Campus Santa Mônica 38400-902 – Uberlândia/MG. 

Fones: (34) 3239-4144/4108/4393 – FAX: (34) 3239-392 – Email: secretaria@facom.ufu.br 
 

 

GUIA DO ELEITOR – HELIOS 

 

1) Cada eleitor receberá um e-mail (ATENÇÃO AO REMETENTE: 
system@heliosvoting.org), contendo o link (Election URL) para acessar a cabine virtual 
de votação bem como um ID e uma senha, que serão necessários para votar. Não exclua 
este e-mail até o final da eleição! 

 

 

2) Ao clicar no link, o eleitor será redirecionado para a página de login, onde deverá inserir 
o ID e a senha recebidos no e- mail, e clicar em ‘log in’ para prosseguir. 
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3) Nesta tela, o eleitor verá o título da eleição e um resumo do processo (em inglês). Em 

linhas gerais, o sistema mostra que o processo é composto pelas etapas Selecionar as 
opções de voto (Select), Revisar e Confirmar suas escolhas (Review & Confirm) e 
Submeter a sua cédula, que estará cifrada (Submit your encrypted ballot).  
Para iniciar o processo, basta clicar em ‘Start’ para acessar a cabine de votação (Helios 
Voting Booth). 

 

4) A seguir, o eleitor poderá escolher em quem votar. Selecione o candidato e clique em 
“Next”. Após selecionar todos os candidatos, clique em “Proceed”. Antes de clicar em 
“Proceed” é possível usar o botão “Previous” para retornar as opções anteriores. 
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5) Confirmação e revisão do voto. Neste passo, o eleitor deve confirmar as suas escolhas. 
Um rastreador da cédula eleitoral (ballot tracker) único será criado para cada cédula 
depositada na urna eletrônica. Usando este número, é possível verificar se o seu voto foi 
realmente computado na eleição. O referido rastreador será enviado por e-mail, 
juntamente com a confirmação do seu voto. Após a revisão, basta clicar em ‘Submit this 
Vote!’ para confirmar.  

 

6) Após a confirmação, o eleitor deverá depositar (cast) o seu voto na urna eletrônica. Para 
proceder, o eleitor deverá clicar em ‘CAST this ballot’ para inserir e salvar seu voto na 
urna eletrônica. 
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7) A última tela de votação deverá mostrar uma mensagem "Vote Successfully Cast!". O 
rastreador da cédula eleitoral também será exibido.  

 

8) Após alguns minutos, um e-mail de confirmação será enviado para o mesmo endereço 
cadastrado. Ao clicar no link fornecido no email de confirmação, o eleitor será 
redirecionado a página com as informações da referida eleição. Ao inserir o seu usuário e 
senha é possível visualizar o seu rastreador (fingerprint). 

 

 


