
 
 

Instruções de utilização do Sistema 
Eleição On-line da UFPR 

 
ELEITORES 

 
 
Dúvidas ou problemas, entrar com contato com a Comissão Eleitoral: 

Nome e-mail Telefone 
Titular 
/Suplente 

Professor 
/Tecnico 
/Aluno 

Marcus Vinicius Bertoncello marcusbertoncello@ufpr.br (43)996145371 Titular Técnico 
Carlos Henrique Wachholz de Souza carlossouza@ufpr.br (44)997044937 Suplente Professor 
Fernanda Novaes Chiappin Vizoni fernanda.novaes@ufpr.br (43)999148344 Suplente Técnico 
William Rodrigues dos Santos w.santos@ufpr.br (43) 996079182 Titular Professor 
Maycon Diego Ribeiro mribeiro@ufpr.br (43) 996843427 Titular/Presidente Professor 
Diego Cristian Lemes Chemin diegochemin@ufpr.br (43)999339046 Titular Técnico 
Letícia Maria da Rocha leticiamariarocha97@gmail.com (43) 99665-2429 Titular Aluno 
Barbara Hemily de Oliveira barbarahemily@ufpr.br (43) 99838-5098 Suplente Aluno 

 
 
Esse sistema tem por objetivo realizar as eleições para os cargos na UFPR (chefes de 
Departamento, coordenadores de curso, etc). 
 
O acesso ao sistema de Eleição On-line é feito por meio do seguinte link: 
 
http://200.236.3.198:28080/eleicao/Home 
 
 
A seguinte tela será apresentada: 
 

 
 
 
Você deve inserir seu CPF (sem pontuação). 



 
Ao clicar no botão “Enviar Código de Acesso para o meu Email”, você receberá um email 
no seguinte formato: 

 
Copiar e colar este código no campo correspondente da tela de login e clicar no botão 
“Entrar”.  
 
A seguinte tela será apresentada com todos os Cargos que você está apto a votar. Você 
deve selecionar o Cargo para ir para a tela da votação: 
 

 
Ao selecionar um Cargo, a seguinte tela será apresentada com todas as chapas do cargo 
disponíveis para votação: 
 



 
 
 
Ao selecionar seu voto, a seguinte tela será apresentada e o eleitor será deslogado do 
sistema: 
 

 
 
Você receberá um email contendo o COMPROVANTE DE VOTAÇÃO com o registro 
da data/hora do seu voto. 
 
Caso o eleitor acesse o sistema tentando votar novamente, a seguinte tela será 
apresentada: 
 

 
 
 
Caso o eleitor possa votar em dois cargos da eleição, após a votação de um cargo, o 
sistema apresenta  novamente a lista de Cargos para você selecionar e votar. 
 
 
Este sistema foi desenvolvido no SEPT – Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
pelo Prof. Dr. Jaime Wojciechowski (jaimewo@ufpr.br)e está hospedado num servidor 
do setor. 
 


