
FORMULÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO SIGELEIÇÃO/UFG 
 
 
Título da Eleição:  Eleição de Representantes Discentes junto ao Conselho Diretor da 

Escola de Agronomia 

Início:  8h00min do dia 23 de outubro de 2018       

Fim:  17h00min do dia 23 de outubro de 2018       
 
 

Candidaturas 
Número Nome Descrição da Chapa  

1 Bruna Reis Paiva Cunha  

2 Bruno Rodrigues Pereira  

3 Déborah Stéphany Novaes Lima  

4 Grazielly Vieira Lima  

5 Lucas Gonçalves de Araújo  

6 Matheus Rodrigues Zuza Silva  

7 Mei Yume Pereira de Oliveira  

8 Nicolas Gomes Pedreira  

Observação: A foto dos candidatos (foto de rosto, de frente, no formato *JPEG, com resolução 
recomendada de 500 x 300 pixels) deve ser encaminhada juntamente com o formulário como anexo 
ao e-mail prodirh@ufg.br. Só é possível a inserção de uma foto por chapa no SIGEleição. 
 
 

Membros da Comissão Eleitoral 
CPF Nome Presidente? Telefone 

027.712.869-20 Francielo Vendruscolo X (62) 3521-1615 
(62) 982120158 

011.502.521-97 Alisson Neves Harmyans Moreira  (62) 992550753 

034.445.271-95 Brenda Rodrigues de Souza  (64) 999985589  

375.885.228-52 Kleber Ricciotti Bragaia Rocha  (62) 982319064 



 
 

Grupos de Eleitores 
Ordem* Nome do grupo Peso do grupo Descrição do grupo 

1 Alunos regularmente 
matriculados em cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação 
vinculados à Escola de 
Agronomia da UFG 
 

100% Todos os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de 
Graduação:  
- Graduação em Agronomia; 
- Graduação em Engenharia de 
Alimentos; 
- Graduação em Engenharia 
Florestal. 
 
 

Todos os alunos regularmente 

matriculados nos cursos de Pós-

Graduação em:  

- Pós-Graduação em Agronegócio; 

- Pós-Graduação em Agronomia; 

- Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos; 

- Pós-Graduação em Genética e 
Melhoramento de Plantas 

* Esta ordem será utilizada caso o eleitor pertença simultaneamente a mais de um grupo. 
 

Configurações da Eleição 
 

1) ELEIÇÃO AUDITADA 
 
A eleição será auditada pelo sistema?                                               ( X ) Sim    (   ) Não 

 
Caso a eleição seja auditada será gerada uma chave de segurança para a eleição de 
responsabilidade do presidente da comissão eleitoral que deverá (sempre que solicitado) 
informar essa chave ao sistema novamente. Sem auditoria o presidente da comissão eleitoral 
não precisará se preocupar em gerenciar essa chave, porém não será possível provar que os 
dados da eleição não foram alterados em benefício de algum candidato. Uma vez auditada 
pelo sistema, ninguém tem condições de alterar o resultado. 
 

 
2) VOTAÇÃO ON LINE 

 
Caso seja permitido voto de qualquer computador com acesso à Internet, utilizar 
perguntas de segurança na Cabine de Votação?               (   ) Sim    ( X ) Não 
 
Em caso de utilizar Perguntas de Segurança: 
Quantas perguntas devem ser exibidas ?    1 a 3 ( ) e  
Quantas respostas erradas devem ser permitidas antes de bloquear o eleitor? 1 a 3 ( ). 



 
Perguntas de Segurança na cabine de votação são perguntas pessoais geradas pelo sistema 
como um mecanismo extra de segurança na identificação do eleitor. Ex.:  
Qual o nome da sua mãe?  Qual o seu curso? Qual a sua data de nascimento? 
Caso o eleitor erre a pergunta de segurança mais do que é permitido, ele será bloqueado, 
podendo ser desbloqueado pelo Presidente, mediante solicitação à Comissão Eleitoral. Sem 
perguntas de segurança o eleitor será identificado apenas pelo usuário e senha do sistema. 

 
 

3) CÁLCULO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 
 

O SIGEleição possui hoje alguns formatos para cálculo do resultado final das eleições: 
 

• Resultado final sem pesos (total absoluto de votos), onde o cálculo do resultado final 
é gerado pelo cômputo individual de votos de cada usuário.  

• Resultado por Média Ponderada, onde o cálculo do resultado final é reproduzido pelo 
seguinte cálculo: Resultado Final = (Votos Grupo 1 * Peso Grupo1/100 + Votos 
Grupo 2 * Peso Grupo 2/100). 
(Outros formatos de cálculo por média ponderada ainda não se encontram 
disponíveis para configuração). 

 
SELECIONAR ABAIXO O FORMATO PARA CÁLCULO DO RESULTA DO FINAL da 
ELEIÇÃO: 

 
( X ) Total absoluto de votos (eleição sem pesos/votos individuais) 
(     ) Média Ponderada por grupos de eleitores 
 

 
 

ATENÇÃO 
 
Este formulário deverá ser encaminhado para o e-mail prodirh@ufg.br  logo após definidos os 

candidatos e com prazo mínimo de 7 dias úteis antes do início da votação. 
Solicitações que não respeitem esse prazo podem não ser atendidas. 

 
Após a eleição ser cadastrada pela PRODIRH, o Presidente da comissão eleitoral da 

respectiva eleição deverá acessar o sistema SIGELEIÇÃO a fim de proceder com a validação 
desta dentro do sistema. Neste trâmite é necessário que o usuário valide, gere e guarde o 

arquivo (chave) de segurança de habilitação da eleição. Esse arquivo será necessário também 
para a apuração/homologação oficial da eleição (esta observação só deverá ser seguida caso a 
comissão eleitoral opte por utilizar o SIGELEIÇÃO no formato de auditoria) com chave de 

segurança. 

 

 
Prof. Francielo Vendruscolo 

 
Goiânia, 08 de outubro de 2018. 


