
 
   

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Trindade – CEP: 88040-900. Florianópolis - SC 
 Telefone: (48) 3721-2308. E-mail: ppgfsc@contato.ufsc.br. http://www.ppgfsc.posgrad.ufsc.br/ 

ATA DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES DISCENTES, JUNTO AOS COLEGIADOS 
DELEGADO E PLENO, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

 
Ata da eleição para escolha de representantes 
discentes, junto aos colegiados delegado e pleno, 
do Programa de Pós-Graduação em Física, 
realizada na data de 10 de dezembro de 2021, 
das 9 às 17 horas. 
 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, em meio 1 
virtual, a comissão eleitoral, composta pelo presidente Paulo Henrique Souto Ribeiro e pelos 2 
membros titulares Natalia Vale Asari e Ivan Helmuth Bechtold, reuniu-se para dar início à 3 
eleição para escolha de representantes discentes junto aos colegiados delegado e pleno do 4 
Programa de Pós-Graduação em Física, para exercício do mandato no ano 2022, utilizando o 5 
sistema de votação on-line Helios, junto ao portal e-Democracia disponível no endereço 6 
https://e-democracia.ufsc.br, que permite a realização de eleições através da Internet, com 7 
auditoria aberta ao público. A eleição transcorreu dentro da normalidade não havendo 8 
registros de ocorrência. A eleição foi encerrada às dezessete horas. Às 17h41min a SETIC 9 
encaminhou o resultado da apuração do sistema de votação, assim como o envio de e-mail a 10 
todos os votantes com o resultado da votação conforme segue: Colegiado delegado - chapa 11 
1: Rafael Pacheco Cardoso (titular) e Carline Biesdorf (suplente): voto(s) válido(s): 16 12 
(dezesseis); voto(s) em branco: 0 (zero) e voto(s) nulo(s): 0 (zero). Colegiado pleno - chapa 1: 13 
Maria de Lourdes Zamboni Peixoto Deglmann (titular) e Cheryl Henkels (suplente): voto(s) 14 
válido(s): 13 (treze); chapa 2: Haimon Otto Melchiors Trebien (titular) e Gabriel Zardo Becker 15 
(suplente): voto(s) válido(s): 12 (doze); chapa 3: Lucas Andre de Mello (titular) e Bruna 16 
Pacheco (suplente): voto(s) válido(s): 11 (onze); voto(s) em branco: 1 (um) e voto(s) nulo(s): 17 
0 (zero). A apuração foi encerrada às dezessete horas e trinta e cinco minutos quando eu, 18 
Paulo Henrique Souto Ribeiro, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos 19 
demais membros. Florianópolis, 10 de dezembro de 2021. 20 
 
 
 
 
 

 
Paulo Henrique Souto Ribeiro 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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Ivan Helmuth Bechtold 
Membro da Comissão Eleitoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Natalia Vale Asari 
Membro da Comissão Eleitoral 
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10/12/2021 17:35 Representante discente nos colegiados PPGFSC

https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/view 1/2

Toggle navigation

Início
Admin
Desconectar
Ajuda

Representante discente nos colegiados PPGFSC

criado(a) por Vicente Silveira Inacio arquivar copiar
URL da Eleição: https://e-democracia.ufsc.br/helios/e/2021091310000535_3
Código de Identi�cação da Eleição: 0Wbl/kdYdSd/LPJjz/iGhpc3DhV/WfFDMVCKD2or13M

BOLETIM OFICIAL Nº100/2021 Data da publicação:08 de setembro de 2021
https://boletimo�cial.paginas.ufsc.br/�les/2021/09/BO-UFSC_08.09.2021.pdf

questões 2
eleitores & cédulas
apuradores 1

O que você ainda precisa fazer: liberar o resultado 
O resultado mostrado abaixo está visível apenas para você. 
Após você tornar público o resultado, o mesmo estará disponível para todos com direito de acesso
à esta página.

Apuração

Questão #1 
Colegiado delegado: 
Chapa 1: Rafael Pacheco Cardoso (titular) e Carline Biesdorf (suplente) 16
Voto em branco 0
Questão #2 
Colegiado pleno: 
Chapa 1: Maria de Lourdes Zamboni Peixoto Deglmann (titular) e Cheryl Henkels
de Souza (suplente) 13

Chapa 2: Haimon Otto Melchiors Trebien (titular) e Gabriel Zardo Becker
(suplente) 12

Chapa 3: Lucas Andre de Mello (titular) e Bruna Pacheco (suplente) 11
Voto em branco 1

Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para
conferência).

15

http://www.ufsc.br/
https://e-democracia.ufsc.br/
https://e-democracia.ufsc.br/helios/stats/
https://e-democracia.ufsc.br/auth/logout?return_url=/
https://e-democracia.ufsc.br/ajuda-gestor
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/archive?archive_p=1
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/copy
https://e-democracia.ufsc.br/helios/e/2021091310000535_3
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/questions
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/voters/list
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/trustees/view
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/release_result
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10/12/2021 17:35 Representante discente nos colegiados PPGFSC

https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/view 2/2

Cronograma da eleição
Início da eleição: 10/12/2021 09:00 
Término da eleição: 10/12/2021 17:00 

Conectado como Vicente Silveira Inacio  
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10/12/2021 17:36 Eleitores & Centro de Rastreamento de Cédulas para Representante discente nos colegiados PPGFSC

https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/voters/list?page=1&limit=74&q= 1/4

Toggle navigation

Início
Admin
Desconectar
Ajuda

Centro de Rastreamento de Cédulas e Eleitores [voltar para a eleição]

Representante discente nos colegiados PPGFSC

enviar email para eleitores

carregar arquivo de eleitores

Eleitores aptos a votar nesta eleição: Somente eleitores que foram cadastrados especi�camente para esta eleição. 

Nome do eleitor :  buscar

Total de votos depositados: 16

Eleitores 1 - 74 (of 74)   

Nome Pseudônimo E-mail: Rastreador da Cédula
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William Martarello V1 william.martarello@posgrad.ufsc.br —
Lucas Andre De Mello V10 lucas.mello@grad.ufsc.br D7/VMwIZT9TX0p5iDefEwKvK4UzP5ahT/CbnlsuCRgI
Maria Vitória Cavalheiro Issler V11 maria.issler@posgrad.ufsc.br —
Everlyn Martins V12 everlyn.martins@posgrad.ufsc.br —
Paulo Henrique Dos Santos V13 p.henrique.s@posgrad.ufsc.br —
João Vitor Costa Lovato V14 joao.lovato@posgrad.ufsc.br —
Roberto Kammers V15 roberto.kammers@posgrad.ufsc.br —
Luiz Carlos Kubaski Medeiros V16 luiz.kubaski@posgrad.ufsc.br —
Alexandro Amorim Linhares V17 alexandro.amorim@posgrad.ufsc.br —
Lindiomar Borges De Avila Junior V18 lindiomar.avila@grad.ufsc.br —
Osvando Da Silva Da Conceição V19 osvando.conceicao@posgrad.ufsc.br —
Laura Martins Rodrigues V2 laura.rodrigues@grad.ufsc.br —
Luciano Rostirolla Prado V20 luciano.rostirolla@posgrad.ufsc.br —
Kauan Dalfovo Marquez V21 kauan.marquez@posgrad.ufsc.br —
José Romão Franca V22 jose.franca@posgrad.ufsc.br Q+64bcR9qJN5M6ljMO7B5wIM6RdcqJDhgB1NK3RmAzw
André Gustavo De Oliveira V23 a.gustavo@posgrad.ufsc.br —
Carlos Henrique Stadtlober V24 carlos.stadtlober@posgrad.ufsc.br —
Vitor Cardoso Castro Brasil V25 vitor.cardoso.c@posgrad.ufsc.br —
Mateus Reinke Pelicer V26 m.reinke.pelicer@posgrad.ufsc.br —
Daniel Salvador V27 daniel.salvador@ufsc.br —
Diego Fernando Silva Sousa V28 sousa.diego@posgrad.ufsc.br —
Marcos Vinicios Barp V29 marcos.barp@posgrad.ufsc.br wd4EtqL1DX4nNvw8hL++cBJiyzcsc6g/dPYAF9sGvWM
Edgar Yubert Huayra Paitan V3 edgar.huayra@posgrad.ufsc.br c/0wry+1jh1fq8ZY+54SqQHBYxPGBqr/cozU2xJXHhs
Eliton Popovicz Seidel V30 e.p.seidel@posgrad.ufsc.br xoiAmCtqBIuaER4rjYiSnR0It0wajIUwZNLjIvMYiKk
Caio Boccato Dias De Goes V31 caio.boccato@posgrad.ufsc.br —
Juliana Oliveira Costa V32 j.costa@posgrad.ufsc.br 9nziTbGXEJF2EEBJsRc4sQiut0uPvZxlS5g4nfwd578
Caio Eduardo Aguiar De Araújo V33 caio.araujo@posgrad.ufsc.br —
Clésio Evangelista Mota V34 clesio.evangelista@posgrad.ufsc.br —
Rafael Vitor Stenzinger V35 r.v.stenzinger@posgrad.ufsc.br —
Fabio Moreira De Oliveira V36 f.m.oliveira@posgrad.ufsc.br —
Joana Carolina Sodré V37 joana.sodre@posgrad.ufsc.br —
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https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61/voters/list?page=1&limit=74&q= 3/4

Murilo Machado Costa V38 murilo.m.costa@posgrad.ufsc.br —
Rômulo Cenci V39 romulo.cenci@posgrad.ufsc.br zVv44yryKBPTPimoeFb+Hxw1QysrkIRliJElfpHtz+g
Rafael Pacheco Cardoso V4 cardoso.rafael@posgrad.ufsc.br iTOA2AF03x5ktvtrV/aSi+7xHC+4/oX6U3MG9oOnv5c
Antônio Crispim Lourenço V40 antonio.lourenco@posgrad.ufsc.br —
Pedro Ricardo Piccini V41 pedro.piccini@posgrad.ufsc.br —
Wagner Schlindwein V42 wagner.schlindwein@grad.ufsc.br —
Arianna Manuela Salazar
Velásquez V44 manuela.salazar@posgrad.ufsc.br —

Kewin Sachtleben V45 kewin.sachtleben@posgrad.ufsc.br —
Pablo Cesar Serrano Arambulo V46 pablo.serrano.a@posgrad.ufsc.br —
Maria De Lourdes Zamboni
Peixoto Deglmann V47 m.l.deglmann@posgrad.ufsc.br yJP7837df4MCd+NVZ4r/YeguSbe1UwJehRF2Alm1SEc

Mayara Kalita Moura Gomides V48 m.gomides@posgrad.ufsc.br —
Josué Lima Lopes V49 josue.lopes@posgrad.ufsc.br —
José Nieves Da Silva Gonzalez V5 jose.nieves.gonzalez@grad.ufsc.br —
Carleane Patrícia Da Silva Reis V50 carleane.reis@posgrad.ufsc.br —
Leonardo Gonçalves Barbosa V51 leonardo.barbosa@posgrad.ufsc.br qznYa1Gtu3SZnismM2FwGpnGeJIGbZE6gj89cV557rA
Bruna De Oliveira Stahlhöffer V52 stahlhofer.bruna@posgrad.ufsc.br —
Tomaz Silva de Souza Cruz V53 tomaz.souza@posgrad.ufsc.br —
Renata Krupczak V54 renata.krupczak@posgrad.ufsc.br sLZ0rGn3e0j//G2Q3DWgLXYBd2Zb2m6gMUCbTvv7svw
Carline Biesdorf V55 carline.biesdorf@posgrad.ufsc.br LwLjFXewCJbrxb3Tk4hPaYkIQONdwSQEUQLX3UMX8pw
Eduardo Oliveira Pinho V56 eduardo.op@posgrad.ufsc.br —
Everton Botan V57 everton.botan@posgrad.ufsc.br —
Bruna Pacheco V58 pacheco.bruna@posgrad.ufsc.br RfeTZbGEjf6+KzzOTutzj/NXCF67W/LfWZ1faQsD0V8
William Renan Basso Bassoli V59 william.r@posgrad.ufsc.br —
Cheryl Henkels De Souza V6 cheryl.henkels@posgrad.ufsc.br PzcmzPVWvz4vbxB/o4SdKKfdN5JqwgvZy4p9UXZwtIs
Fernando Miguel Hahne V60 fernando.m.hahne@posgrad.ufsc.br —
Letícia Martendal V61 leticia.martendal@posgrad.ufsc.br —
Wilson Gamboa Gonzalez V62 w.gamboa@posgrad.ufsc.br —
Bruna Vallin Simão V63 vallin.bruna@posgrad.ufsc.br —
Ellen Carolinie Gomes e Silva V64 ellen.carolinie@ufsc.br —
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Luiza Spanamberg Silveira De
Souza

V65 luiza.spanamberg@grad.ufsc.br —

Patrick Antonio Morelo V66 p.a.morelo@posgrad.ufsc.br —
Gabriel Zardo Becker V67 zardo.becker@posgrad.ufsc.br —
Gustavo Henrique Dos Santos V68 gustavo.h.santos@posgrad.ufsc.br —
Eduardo Lucas Lorenzon V69 eduardo.lorenzon@posgrad.ufsc.br —
Haimon Otto Melchiors Trebien V7 haimon.otto@posgrad.ufsc.br 9aO3e2ixtzu9D9rWppAagONwKfSqb+aSmdW7uuFSgRs
Valéria Mariani Mattiello V70 valeria.mattiello@posgrad.ufsc.br —
Artur Marx Andermann V71 artur.andermann@posgrad.ufsc.br —
Maíra Cesário Alvim Lobo V72 maira.lobo@posgrad.ufsc.br —
Marcelo Gabriel Luiz Nogueira
Santos V73 m.nogueira@posgrad.ufsc.br —

Gubio Gomes De Lima V74 gubio.gomes@posgrad.ufsc.br ngIpTSbXpNTkBkuBi3nNL3UQf1X0TCcVNZcRoKboIrQ
Daniel Souza Lima V75 daniel.s.lima@posgrad.ufsc.br —
Matheus Grossklags V8 matheus.grossklags@posgrad.ufsc.br —
Thomas Häffner V9 thomas.h@posgrad.ufsc.br —
Eleitores 1 - 74 (of 74)   

Arquivos de eleitores carregados anteriormente:

4982 bytes, em Dez. 10, 2021, 12:57 a.m.: processamento completo: 75 eleitor (es) carregados

Conectado como Vicente Silveira Inacio  
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10/12/2021 17:37 Sistema de Votação Helios-- Verificador

https://e-democracia.ufsc.br/verifier/verify.html?election_url=/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61 1/5

Verificador de Eleição do Helios

ATENÇÃO: Este processo de auditoria poderá demorar alguns minutos.
Após clicar no botão iniciar verificação, aguarde até o processo finalizar.

Informe a URL da Eleição
/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61  

iniciar verificação

Eleição

carregando eleição... 
eleição carregada: Representante discente nos colegiados PPGFSC 
código de identificação da eleição: 0Wbl/kdYdSd/LPJjz/iGhpc3DhV/WfFDMVCKD2or13M 
carregando lista de eleitores... 
lista de eleitores carregada, agora carregando a cédula de cada um.. 
carregando cédula para o eleitor #1 
nenhuma cédula para esse eleitor #1 
carregando cédula para o eleitor #2 
nenhuma cédula para esse eleitor #2 
carregando cédula para o eleitor #3 
nenhuma cédula para esse eleitor #3 
carregando cédula para o eleitor #4 
nenhuma cédula para esse eleitor #4 
carregando cédula para o eleitor #5 
nenhuma cédula para esse eleitor #5 
carregando cédula para o eleitor #6 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #6 
carregando cédula para o eleitor #7 
nenhuma cédula para esse eleitor #7 
carregando cédula para o eleitor #8 
nenhuma cédula para esse eleitor #8 
carregando cédula para o eleitor #9 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #9 
carregando cédula para o eleitor #10 
nenhuma cédula para esse eleitor #10 
carregando cédula para o eleitor #11 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #11 
carregando cédula para o eleitor #12 
nenhuma cédula para esse eleitor #12 
carregando cédula para o eleitor #13 
nenhuma cédula para esse eleitor #13 
carregando cédula para o eleitor #14 
nenhuma cédula para esse eleitor #14 
carregando cédula para o eleitor #15 
nenhuma cédula para esse eleitor #15 
carregando cédula para o eleitor #16 
nenhuma cédula para esse eleitor #16 
carregando cédula para o eleitor #17 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #17 
carregando cédula para o eleitor #18 
nenhuma cédula para esse eleitor #18 
carregando cédula para o eleitor #19 
nenhuma cédula para esse eleitor #19 
carregando cédula para o eleitor #20 
nenhuma cédula para esse eleitor #20 
carregando cédula para o eleitor #21 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #21 
carregando cédula para o eleitor #22 
nenhuma cédula para esse eleitor #22 
carregando cédula para o eleitor #23 
nenhuma cédula para esse eleitor #23 
carregando cédula para o eleitor #24 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #24 
carregando cédula para o eleitor #25 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #25 
carregando cédula para o eleitor #26 
nenhuma cédula para esse eleitor #26 
carregando cédula para o eleitor #27 
nenhuma cédula para esse eleitor #27 
carregando cédula para o eleitor #28 
nenhuma cédula para esse eleitor #28 
carregando cédula para o eleitor #29 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #29 
carregando cédula para o eleitor #30 
nenhuma cédula para esse eleitor #30 

21



10/12/2021 17:37 Sistema de Votação Helios-- Verificador

https://e-democracia.ufsc.br/verifier/verify.html?election_url=/helios/elections/9869fab8-596c-11ec-8c8b-0050568dba61 2/5

carregando cédula para o eleitor #31 
nenhuma cédula para esse eleitor #31 
carregando cédula para o eleitor #32 
nenhuma cédula para esse eleitor #32 
carregando cédula para o eleitor #33 
nenhuma cédula para esse eleitor #33 
carregando cédula para o eleitor #34 
nenhuma cédula para esse eleitor #34 
carregando cédula para o eleitor #35 
nenhuma cédula para esse eleitor #35 
carregando cédula para o eleitor #36 
nenhuma cédula para esse eleitor #36 
carregando cédula para o eleitor #37 
nenhuma cédula para esse eleitor #37 
carregando cédula para o eleitor #38 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #38 
carregando cédula para o eleitor #39 
nenhuma cédula para esse eleitor #39 
carregando cédula para o eleitor #40 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #40 
carregando cédula para o eleitor #41 
nenhuma cédula para esse eleitor #41 
carregando cédula para o eleitor #42 
nenhuma cédula para esse eleitor #42 
carregando cédula para o eleitor #43 
nenhuma cédula para esse eleitor #43 
carregando cédula para o eleitor #44 
nenhuma cédula para esse eleitor #44 
carregando cédula para o eleitor #45 
nenhuma cédula para esse eleitor #45 
carregando cédula para o eleitor #46 
nenhuma cédula para esse eleitor #46 
carregando cédula para o eleitor #47 
nenhuma cédula para esse eleitor #47 
carregando cédula para o eleitor #48 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #48 
carregando cédula para o eleitor #49 
nenhuma cédula para esse eleitor #49 
carregando cédula para o eleitor #50 
nenhuma cédula para esse eleitor #50 
carregando cédula para o eleitor #51 
nenhuma cédula para esse eleitor #51 
carregando cédula para o eleitor #52 
nenhuma cédula para esse eleitor #52 
carregando cédula para o eleitor #53 
nenhuma cédula para esse eleitor #53 
carregando cédula para o eleitor #54 
nenhuma cédula para esse eleitor #54 
carregando cédula para o eleitor #55 
nenhuma cédula para esse eleitor #55 
carregando cédula para o eleitor #56 
nenhuma cédula para esse eleitor #56 
carregando cédula para o eleitor #57 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #57 
carregando cédula para o eleitor #58 
nenhuma cédula para esse eleitor #58 
carregando cédula para o eleitor #59 
nenhuma cédula para esse eleitor #59 
carregando cédula para o eleitor #60 
nenhuma cédula para esse eleitor #60 
carregando cédula para o eleitor #61 
nenhuma cédula para esse eleitor #61 
carregando cédula para o eleitor #62 
nenhuma cédula para esse eleitor #62 
carregando cédula para o eleitor #63 
nenhuma cédula para esse eleitor #63 
carregando cédula para o eleitor #64 
nenhuma cédula para esse eleitor #64 
carregando cédula para o eleitor #65 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #65 
carregando cédula para o eleitor #66 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #66 
carregando cédula para o eleitor #67 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #67 
carregando cédula para o eleitor #68 
nenhuma cédula para esse eleitor #68 
carregando cédula para o eleitor #69 
nenhuma cédula para esse eleitor #69 
carregando cédula para o eleitor #70 
nenhuma cédula para esse eleitor #70 
carregando cédula para o eleitor #71 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #71 
carregando cédula para o eleitor #72 
nenhuma cédula para esse eleitor #72 
carregando cédula para o eleitor #73 
nenhuma cédula para esse eleitor #73 
carregando cédula para o eleitor #74 
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nenhuma cédula para esse eleitor #74 

Cédulas

Eleitor #6 
-- UUID: 0fb44a28-41fe-4f44-824b-5f80f28055fb 
-- Número de Rastreamento da Cédula: ngIpTSbXpNTkBkuBi3nNL3UQf1X0TCcVNZcRoKboIrQ 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #9 
-- UUID: 1cd6206f-7b5d-4a49-8aa6-7fd3479f4e6a 
-- Número de Rastreamento da Cédula: D7/VMwIZT9TX0p5iDefEwKvK4UzP5ahT/CbnlsuCRgI 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #11 
-- UUID: 24356574-c852-4b7f-a2c1-273fee748122 
-- Número de Rastreamento da Cédula: xoiAmCtqBIuaER4rjYiSnR0It0wajIUwZNLjIvMYiKk 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #17 
-- UUID: 33195f7e-c076-41a8-ab95-65db6fe80b0d 
-- Número de Rastreamento da Cédula: 9aO3e2ixtzu9D9rWppAagONwKfSqb+aSmdW7uuFSgRs 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #21 
-- UUID: 435837f6-10ef-419f-a503-5be691fe771a 
-- Número de Rastreamento da Cédula: c/0wry+1jh1fq8ZY+54SqQHBYxPGBqr/cozU2xJXHhs 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #24 
-- UUID: 4bfa832d-e528-47f5-836e-70a25806b3b4 
-- Número de Rastreamento da Cédula: PzcmzPVWvz4vbxB/o4SdKKfdN5JqwgvZy4p9UXZwtIs 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #25 
-- UUID: 4f489bb4-60d1-4a9e-b849-62da79ddb9e6 
-- Número de Rastreamento da Cédula: sLZ0rGn3e0j//G2Q3DWgLXYBd2Zb2m6gMUCbTvv7svw 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
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Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #29 
-- UUID: 57c0743a-c5ef-4ddc-99ec-205c6d849a0b 
-- Número de Rastreamento da Cédula: RfeTZbGEjf6+KzzOTutzj/NXCF67W/LfWZ1faQsD0V8 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #38 
-- UUID: 6ec160c8-8323-46d7-b0df-e605ed182c6d 
-- Número de Rastreamento da Cédula: yJP7837df4MCd+NVZ4r/YeguSbe1UwJehRF2Alm1SEc 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #40 
-- UUID: 74a8165a-3009-45c7-9ba6-759cf9ce0fdf 
-- Número de Rastreamento da Cédula: Q+64bcR9qJN5M6ljMO7B5wIM6RdcqJDhgB1NK3RmAzw 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #48 
-- UUID: 9973eb31-0cce-4d67-8575-2839486d1439 
-- Número de Rastreamento da Cédula: iTOA2AF03x5ktvtrV/aSi+7xHC+4/oX6U3MG9oOnv5c 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #57 
-- UUID: b9e0f8ba-c406-4ec1-b229-10380b5e1ea4 
-- Número de Rastreamento da Cédula: zVv44yryKBPTPimoeFb+Hxw1QysrkIRliJElfpHtz+g 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #65 
-- UUID: cd0708f7-db5a-47dc-ad2e-c6b59a126860 
-- Número de Rastreamento da Cédula: 9nziTbGXEJF2EEBJsRc4sQiut0uPvZxlS5g4nfwd578 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #66 
-- UUID: db3c8e47-79c7-43b3-9056-e1eec176b330 
-- Número de Rastreamento da Cédula: LwLjFXewCJbrxb3Tk4hPaYkIQONdwSQEUQLX3UMX8pw 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
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Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #67 
-- UUID: eb0e2899-3dc4-4ab0-bcea-c9b77d600d20 
-- Número de Rastreamento da Cédula: wd4EtqL1DX4nNvw8hL++cBJiyzcsc6g/dPYAF9sGvWM 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #71 
-- UUID: f68110fd-6bdc-40b7-a1fd-0e9df7bb5999 
-- Número de Rastreamento da Cédula: qznYa1Gtu3SZnismM2FwGpnGeJIGbZE6gj89cV557rA 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #1 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #2 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #3 -- VERIFICADA 
Questão #2, Opção #4 -- VERIFICADA 
Questão #2 GLOBAL -- VERIFICADA 
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