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Introdução

• Este guia foi elaborado para dar suporte aos(às) eleitores(as) das consultas 
online utilizando o sistema Helios Voting, adaptado para a UFRPE, durante o 
período excepcional de pandemia;


• Conforme o Art. 3o da resolução 050/2020 do CONSU, "as consultas 
eletrônicas e online da Instituição serão realizadas por meio do sistema Helios 
Voting, hospedado no domínio da UFRPE (votar.ufrpe.br), permitindo que 
servidores e estudantes, devidamente habilitados, participem dos processos 
eleitorais, utilizando-se de dispositivos conectados à internet, para o envio 
remoto de voto e poderá ser utilizado por todas as instâncias da UFRPE que 
necessitem da realização de consultas.”.



Passo a Passo



• Para votar em uma consulta 
na UFRPE pelo sistema 
Helios Voting, você irá 
receber, pelo seu e-mail 
institucional, seu ID de 
Eleitor(a), Senha e link 
para a eleição.


• Obs.: Caso ainda não tenha 
recebido suas credenciais 
de acesso ao sistema, entre 
em contato com a comissão 
eleitoral que está 
organizado a eleição.

Primeiro Passo
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Link para a urna de votação

ID de de eleitor
Senha para a eleição



• No dia da votação: 


1. acesse a eleição pelo 
link enviado pela 
comissão eleitoral 
para seu e-mail, 


2. informe seu ID de 
Eleitor(a) e Senha e


3. clique no botão 
Conectar.

Segundo Passo
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Informe o ID do Eleitor que você recebeu

Informe a Senha para a eleição que você recebeu

Botão Conectar



• Agora que você está 
conectado no sistema, 
leia as instruções que 
encontram-se na página 
e clique no botão Iniciar 
quando estiver pronto 
para votar.

Terceiro Passo
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Botão Iniciar



• Na cabine de votação, 
você poderá escolher 
em quem votar. 


• Escolha um(a) 
candidato(a) disponível 
e clique em Próximo 
passo.

Quarto Passo
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Faça sua escolha

Botão Próximo Passo



• Revise seu voto e, se 
estiver certo, clique em 
Próximo Passo


• Caso a opção 
selecionada não seja a 
correta, clique em 
alterar.

Quinto Passo

Botão Próximo Passo

alterar voto



• Agora você deverá clicar 
em Depositar Cédula 
na Urna.


• ATENÇÃO: Este ainda 
não é o último passo. 
Você ainda precisará 
confirmar seu voto na 
tela seguinte.

Sexto Passo
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Depositar Cédula na Urna



• Agora é a hora de 
confirmar seu voto 
clicando no botão 
CONFIRMAR.

Sétimo Passo
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Botão Confirmar



• Esta é a última tela de 
votação - “Parabéns, 
seu voto foi 
depositado com 
sucesso!”.

Oitavo Passo
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Observação

• Enquanto a eleição estiver aberta, o(a) eleitor(a) poderá votar quantas vezes 
quiser, porém a única cédula computada será a última, ou seja, só o último 
voto será computado pelo sistema.



Viva a 
democracia!
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