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Introdução

O  Sistema de Votação da Universidade de São Paulo é  um sistema  web
corporativo  derivado  diretamente  do  sistema  Helios  Voting de  Ben  Adida1 e
adaptado para a Universidade de São Paulo.

Trata-se de um novo paradigma de votação eletrônica: as votações possuem alto
grau de confiabilidade e possuem também auditoria  aberta,  uma vez que cada
eleitor recebe um comprovante da votação (assinatura da cédula) que pode ser
verificado no próprio sistema para garantir que suas escolhas foram recebidas e
registradas  corretamente.  Ainda,  o  sigilo  do  voto  é  garantido  por  meio  de
codificação (criptografia) da cédula de votação antes do envio ao sistema. 

1 http://heliosvoting.org



Tutorial para votação

Para votações restritas, 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 Autenticar.

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

Para a votação ser realizada com sucesso, é necessário escolher as opções

das questões apresentadas, criptografar a sua cédula de votação, enviar sua

cédula ao sistema e registrar  o seu voto.  Se sua votação for  interrompida

antes do registro no servidor, seu voto não será computado.

Iniciando a votação

Para iniciar a votação, pressione o botão Iniciar.



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

A votação é formada pelo menos por uma questão e é apresentada como a 
seguir:

Para cada questão, o sistema informa o número máximo de respostas que 

você poderá escolher. Selecione a opção (ou opções) e pressione o botão 

Próxima.

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



Se a votação for composta por mais de uma questão, a próxima é exibida 
automaticamente:

Selecione sua opção. Caso haja mais questões, pressione o botão Próxima.

Se for a última questão, pressione o botão  Prosseguir. Caso deseje voltar

para a questão anterior, pressione o botão Anterior.

Criptografando sua cédula

Ao responder todas as questões, o sistema irá exibir a sua cédula de votação

com as questões e opções selecionadas, como ilustra a figura abaixo:



Pressione no link [Editar escolha] para alterar a questão que você deseja.

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

pressione o botão Confirmar.

Enviando sua cédula

A criptografia é realizada pelo seu navegador. Assim, ao criptografar sua 

cédula, o sistema irá emitir um código identificador, como ilustra a tela 

abaixo:

O Sistema de Votação da USP não relaciona você com as opções escolhidas, preservando
o sigilo do seu voto.

Guarde essa informação para confirmar sua votação no futuro.

Antes de enviar o seu voto, você pode auditá-lo. Veja a seção  Auditando sua cédula
abaixo.

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

informa que a cédula foi enviada e registrada:



Verificando sua cédula

Você receberá uma mensagem notificando sobre o registro do seu voto:

Utilize o link e as credenciais utilizadas na votação para verificar sua cédula 

e o sistema exibirá uma tela semelhante:

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  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.

Sua cédula não será identificada preservando o seu anonimato.

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:



Verifique se as opções exibidas pelo  Verificador de Cédulas são idênticas às opções
escolhidas.

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);
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