Universidade Estadual de Feira de Santana
Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO)
Colegiado de Agronomia

De acordo com o edital de Convocação para Eleição de Coordenador e Vice
Coordenador do Colegiado do Curso de Agronomia – Biênio 2021/2022, em seu Artigo
6º a votação para eleger os novos (as) Coordenador (a) e Vice Coordenador (a) será
eletrônica e ocorrerá no dia 08 de março de 2021, das 08:30h às 17:30h.
A votação ocorrerá por meio do sistema de votação eletrônica Helios Voting. A
votação através deste sistema é rápida e fácil.
A seguir está disponível o passo a passo para ajudar os eleitores a utilizar o sistema
de votação eletrônica Helios Voting.

Como realizar a votação pelo sistema eletrônico de votação Helios Voting?
Cada eleitor receberá um e-mail contendo:
- Um link para acessar a cabine virtual de votação (Election URL);
- Código de identificação (“voter ID”);
- Senha (“password”).
Esses dados serão necessários para confirmar seu voto. A senha enviada para cada
eleitor(a) é única e não é de conhecimento de nenhum administrador do sistema, pois é
gerada eletronicamente pelo sistema.
Ao clicar no link, este lhe encaminhará para a tela do sistema de votação onde
verá o título da eleição. Então, basta clicar no botão “Start” para entrar na cabine de
votação.
Chegou o momento de escolher Coordenador (a) e Vice Coordenador (a) do
Colegiado do Curso de Agronomia, para tanto, siga o passo a passo descrito abaixo.
- Na cabine de votação: Nesta tela o eleitor poderá escolher sua opção de voto.
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Question #1:
Colegiado A

Coordenador

de

-Primeiro passo (“select”): selecionar a
opção desejada;
- Segundo passo: prosseguir com a votação

a) Pessoa A

clicando botão “Proceed”.

b) Pessoa B
c) Pessoa C

- Terceiro passo (“review”): o eleitor deve verificar e confirmar se a opção de voto está
correta.
- Quarto passo (“Submit this Vote”): Caso a

Review your Baloot

opção escolhida esteja correta, basta clicar no botão

Question #1: Coordenador de
Colegiado A

“Submit this Vote!” para submeter o seu voto.

b) Pessoa B
[edit responses)

- No entanto, caso a opção selecionada não seja a correta, basta clicar no link “edit
responses” e realizar nova escolha conforme procedimento anterior.

- Quinto passo: após a confirmação, o eleitor deverá fazer o login novamente para
finalizar o registro do seu voto. Para tanto, é necessário que insira suas credenciais
recebidas por e-mail nos campos “Voter ID” e “password” e clique no botão “cast ballot”
para finalizar o registro do seu voto.
Após registrar o voto, será exibida a mensagem “Vote Successfully Cast!” (Voto
registrado com sucesso).
Ao finalizar, o eleitor receberá a confirmação do registro do voto por e-mail.
Ao término da eleição, cada eleitor será informado sobre o resultado da apuração
pelos meios de comunicação oficiais da UEFS.
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