
Instruções de Uso do Sistema de Eleição (SiE) 

 
Seguem as Instruções para o Eleitor votar na Eleição. 

01 – Acessar o SiE através do endereço sistemas.unir.br/eleição/ e realizar o Acesso utilizando 
o Login e Senha do SIGAA. 

02 – Ao realizar o Login, será exibida a Tela abaixo. Clicar na opção “Votar”: 

 

03 – Ao clicar em “Votar”, será exibida a Tela abaixo constando todas as eleições que o eleitor 
pode votar. Na coluna ações, clicar em “Votar” (ou “Votar Novamente” caso o Eleitor já tenha 
votado e ainda esteja dentro do período de votação) da respectiva Eleição. 

 

04 – Ao clicar em “Votar”, será exibida a Tela abaixo contendo uma tabela à esquerda com os 
Candidatos e seus respectivos Códigos. No meio, há um campo “Código do Candidato” onde 
deve ser inserido o Código do Candidato que deseja votar. 

 



05 – Ao digitar o Código do Candidato, a Cadeira para o qual concorre, seu Código, Nome e 
foto (caso tenha sido anexado) devem aparecer ao lado direito da tela, conforme tela abaixo.  
Verificar as informações e, se estiverem corretas, clicar em “Confirmar”. Caso tenha algum 
erro, clicar em “Corrigir”. Caso queira votar em Branco, clicar em “Branco”. Caso digite um 
código que não seja de nenhum candidato, será computado como Voto Nulo:

 

06 – Após concluir o(s) voto(s), será exibida a tela abaixo com todos os votos computados. Se 
todas as informações estiverem corretas, clicar em “Confirmar”: 

 



07 – Ao clicar em “Confirmar”, será exibida a Caixa de Diálogo abaixo. Para confirmar os votos, 
clicar em “Sim”. 

 

08 – Ao clicar em “Sim” e confirmar o(s) voto(s), o Sistema encerrará a sua sessão e exibirá um 
Comprovante de Voto contendo o Código de Verificação. Este código serve para que o próprio 
eleitor possa auditar o seu voto. Desta forma, recomendamos que o eleitor Clique em 
“Imprimir Comprovante” e imprima o comprovante ou use a opção de Imprimir como PDF para 
tê-lo salvo no Computador. Após isso, clicar em “Sair”. 

 


