
ERRATAS DAS INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE VOTAÇÃO (E-VOTAÇÃO) E DO 
CALENDÁRIO PARA O PROCESSO DE PESQUISA PARITÁRIA NA ELEIÇÃO PARA 

REITOR(A) DA UFOP 
 

A Comissão de Pesquisa Paritária para Eleição do/a Reitor/a da UFOP – Quadriênio 2021 –2025, 

comunica as alterações sobre as informações do sistema de e-votação e do calendário, como se 

segue: 

 

1. Nas Informações sobre o sistema de votação(e-votação) para o processo de pesquisa 

paritária na eleição para reitor(a) da UFOP: 

 

Onde se lê:  

Passo 3: Carregamento da Pergunta  

Em cada urna eletrônica constará os nomes das chapas homologadas e respectivos nomes dos candidatos 

no processo da pesquisa paritária e as opções de votos brancos e nulos. A configuração do processo de 

votação possibilitará ao eleitor escolher apenas uma opção para votar. 

Leia-se: 

Passo 3: Carregamento da Pergunta  

Em cada urna eletrônica constarão os números das chapas homologadas no processo da pesquisa 

paritária com os respectivos nomes utilizados nas redes sociais de cada chapa, e as opções de votos 

brancos e nulos. A configuração do processo de votação possibilitará ao eleitor escolher apenas uma 

opção para votar. 

 

Onde se lê:  

Passo 9: Apuração eletrônica das urnas 

Após o encerramento da votação às 20h, se iniciará a apuração. Para iniciar a contagem dos votos, 

primeiro é necessário que os apuradores insiram as chaves de apuração das urnas em questão. Esta 

atividade pode ser comparada à analogia de tirar o cadeado da urna, de forma que os votos possam ser 

retirados e contabilizados. O resultado da apuração dos votos será realizada para cada segmento 

separadamente. Em seguida, a Comissão de Pesquisa Paritária prosseguirá com a atribuição dos pesos dos 

segmentos da comunidade universitária para contabilização do resultado final. Todas as atividades 

referentes ao processo de apuração serão gravadas e transmitidas de forma eletrônica e contarão com a 

presença de membros da Comissão de Pesquisa Paritária, Comissão Especial Técnica e Auditores Internos, 

além de membros das chapas inscritas e homologadas no processo. 



Leia-se: 

Passo 9: Apuração eletrônica das urnas 

Após o encerramento da votação, se iniciará a apuração. Para iniciar a contagem dos votos, primeiro é 

necessário que os apuradores insiram as chaves de apuração das urnas em questão. Esta atividade pode 

ser comparada à analogia de tirar o cadeado da urna, de forma que os votos possam ser retirados e 

contabilizados. O resultado da apuração dos votos será realizado para cada segmento separadamente. Em 

seguida, a Comissão de Pesquisa Paritária prosseguirá com a atribuição dos pesos dos segmentos da 

comunidade universitária para contabilização do resultado final. Todas as atividades referentes ao 

processo de apuração serão gravadas e transmitidas de forma eletrônica e contarão com a presença de 

membros da Comissão de Pesquisa Paritária, Comissão Especial Técnica e Auditores Internos, além de 

membros das chapas inscritas e homologadas no processo. 

 

2. Calendário: 

Onde se lê:  

Evento Data Observação 

Início de votação (abertura do sistema) 03 de novembro 

10:00 horas 

Sistema e-votação Ufop 

Encerramento da votação (fechamento do 

sistema) 

04 de novembro 

20:00 horas 

Sistema e-votação Ufop 

 

 

Leia-se: 

Evento Data Observação 

Início de votação (abertura do sistema) 03 de novembro 

10:00 horas 

Sistema e-votação Ufop 

Encerramento da votação (fechamento do 

sistema) 

04 de novembro 

20:00 horas 

* Sistema e-votação Ufop 

* Estender o prazo de votação, 

por igual período em caso de 

indisponibilidade do sistema 

por mais de meia hora. 

 

Ouro Preto, 29 de outubro de 2020. 

 

Presidente da Comissão de Pesquisa Paritária 
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