
 

   
 
 
 

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 18 de dezembro de 2020, 
das 9 às 17 horas. 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em meio 1 

virtual, a comissão eleitoral, composta pelo presidente Ivan Helmuth Bechtold e pelos 2 

membros titulares Eduardo Inacio Duzzioni e Antonio Marcos Machado, reuniu-se para dar 3 

início à eleição para escolha de representantes discentes junto aos colegiados delegado e 4 

pleno do Programa de Pós-Graduação em Física, para exercício do mandato no ano 2021, 5 

utilizando o sistema de votação on-line Helios, junto ao portal e-Democracia disponível no 6 

endereço https://e-democracia.ufsc.br, que permite a realização de eleições através da 7 

Internet, com auditoria aberta ao público. Foram encontrados problemas de acesso ao 8 

sistema de votação. A eleição transcorreu dentro da normalidade não havendo registros de 9 

ocorrência. A eleição foi encerrada às dezessete horas. Às 17h42min a SETIC encaminhou o 10 

resultado da apuração do sistema de votação, assim como o envio de e-mail a todos os 11 

votantes com o resultado da votação conforme segue: colegiado delegado - chapa 1: Carline 12 

Biesdorf (titular) e Betânia Camille Tumelero Backes (suplente): votos válidos 19 (dezenove); 13 

voto(s) em branco: 0 (zero) e voto(s) nulo(s): 0 (zero). colegiado pleno - chapa 1: Valéria 14 

Mariani Mattiello (titular) e Fernando Miguel Hahne (suplente): votos válidos 18 (dezoito); 15 

chapa 2: Edgar Yubert Huayra Paitan (titular) e Maria de Lourdes Zamboni Peixoto Deglmann 16 

(suplente): votos válidos 13 (treze); voto(s) em branco: 1 (um) e voto(s) nulo(s): 0 (zero). A 17 

apuração foi encerrada às dezessete horas e quarenta e dois minutos quando eu, Antonio 18 

Marcos Machado, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais 19 

membros. Florianópolis, 18 de dezembro de 2020. 20 

 
 
 
 

 
Ivan Helmuth Bechtold 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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Antonio Marcos Machado 
Membro da Comissão Eleitoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eduardo Inacio Duzzioni 
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Eleição de representante discente para colegiados Programa de Pós-Graduação
em Física

criado(a) por Henrique Ribeiro arquivar copiar
URL da Eleição: https://e-democracia.ufsc.br/helios/e/2020102910000264_6
Código de Identi�cação da Eleição: meC0wppL3fptMK/+kf73AQ8wN3dafmGHUFUbD/AsD3Q

Eleição conforme BOLETIM OFICIAL Nº 117/2020 publicado em 26 de outubro de 2020

[URL de download de informações da Eleição]

questões 2
eleitores & cédulas
apuradores 1

Essa eleição está completa. 

Apuração

Questão #1 
Indique seu voto para representante discente para Colegiado delegado 
Chapa 1: Carline Biesdorf (titular) e Betânia Camille Tumelero Backes (suplente) 19
Voto em Branco 0
Questão #2 
Indique seu voto para representante discente para Colegiado Pleno 
Chapa 1: Valéria Mariani Mattielloo (titular) e Fernando Miguel Hahne (suplente) 18
Chapa 2: Edgar Yubert Huayra Paitan (titular) e Maria de Lourdes Zamboni Peixoto
Deglmann (suplente) 13

Voto em Branco 1

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

https://e.ufsc.br/e-democracia/
https://e-democracia.ufsc.br/
https://e-democracia.ufsc.br/helios/stats/
https://e-democracia.ufsc.br/auth/logout?return_url=/
https://e.ufsc.br/e-democracia-ajuda/
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/archive?archive_p=1
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/copy
https://e-democracia.ufsc.br/helios/e/2020102910000264_6
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/10/BO-UFSC_26.10.2020-1.pdf
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/questions
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/voters/list
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/trustees/view
https://e-democracia.ufsc.br/verifier/verify.html?election_url=/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374
https://e-democracia.ufsc.br/booth/vote.html?election_url=%2Fhelios%2Felections%2Fa1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374
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Cronograma da eleição
Início da eleição: 18/12/2020 09:00 
Término da eleição: 18/12/2020 17:00 

Conectado como Henrique Ribeiro  
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Toggle navigation

Início
Admin
Desconectar
Ajuda

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

Eleição de representante discente para colegiados Programa de Pós-Graduação em Física

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: 19

Eleitores 1 - 84 (of 84)   

Nome Pseudônimo E-mail: Rastreador da Cédula
Edgar
Yubert
Huayra
Paitan

V1 edgar.huayra@posgrad.ufsc.br 9l1sp80jMm9v65UUhBRx1oZTVHzqWf8pl2v8zpyeG6I

Daniel
Souza Lima V10 daniel.s.lima@posgrad.ufsc.br —

Kelli De
Fátima
Ulbrich

V11 kelli.ulbrich@posgrad.ufsc.br —

Pablo Cesar
Serrano
Arambulo

V12 pablo.serrano.a@posgrad.ufsc.br —

Alexandro
Amorim
Linhares

V13 alexandro.amorim@posgrad.ufsc.br —

Fabio
Moreira De
Oliveira

V14 f.m.oliveira@posgrad.ufsc.br —

Rômulo
Cenci V15 romulo.cenci@posgrad.ufsc.br —

Eliton
Popovicz
Seidel

V17 e.p.seidel@posgrad.ufsc.br —

Carlos
Henrique
Stadtlober

V18 carlos.stadtlober@posgrad.ufsc.br —

Júlia Thainá
Da Silva

V19 julia.tscb@posgrad.ufsc.br /9Cd/gMN3kdTXrXxl8ucvFbdBiVaZK/7GPR3YwWEEOg

https://e.ufsc.br/e-democracia/
https://e-democracia.ufsc.br/
https://e-democracia.ufsc.br/helios/stats/
https://e-democracia.ufsc.br/auth/logout?return_url=/
https://e.ufsc.br/e-democracia-ajuda/
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/view
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/voters/email
https://e-democracia.ufsc.br/helios/elections/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374/voters/upload
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Cunha
Batista
Clésio
Evangelista
Mota

V2 clesio.evangelista@posgrad.ufsc.br —

Wilson
Gamboa
Gonzalez

V20 w.gamboa@posgrad.ufsc.br —

Josué Lima
Lopes V21 josue.�sicaufes@gmail.com —

Maíra
Cesário
Alvim Lobo

V22 mairacalobo@gmail.com —

Wendel
Medeiros da
Rocha
Camara
Gracindo

V23 wendelmed18@gmail.com —

Kauan
Dalfovo
Marquez

V24 kauan.marquez@posgrad.ufsc.br —

Matheus
Grossklags V25 matheus.grossklags@posgrad.ufsc.br —

Thomas
Häffner V26 thomas.h@posgrad.ufsc.br —

Roberto
Kammers V27 roberto.kammers@posgrad.ufsc.br —

Sérgio Souto
Rocha V28 sergio.rocha@ufsc.br —

Franciele
Manoel Da
Silva

V29 franciele.m.s@posgrad.ufsc.br —

Arianna
Manuela
Salazar
Velásquez

V3 manuela.salazar@posgrad.ufsc.br —

William
Martarello V30 william.martarello@posgrad.ufsc.br —

Marcelo
Salvador V31 marcelo.salvador@posgrad.ufsc.br —

Antônio
Crispim
Lourenço

V32 antonio.lourenco@posgrad.ufsc.br —

Mateus
Reinke
Pelicer

V33 m.reinke.pelicer@posgrad.ufsc.br gwb082+kPuKTElKK55dGqIIiYQPJ4nNOZisrXy0+EQI

Matheus De
Mello V34 matheus.mello@posgrad.ufsc.br —

Kewin
Sachtleben V35 kewin.sachtleben@posgrad.ufsc.br —

Wagner
Schlindwein V36 wagner.schlindwein@grad.ufsc.br —

Eduardo
Lucas
Lorenzon

V37 eduardo.lorenzon@posgrad.ufsc.br —

Everton
Botan V38 everton.botan@posgrad.ufsc.br —

Luiz Carlos
Kubaski
Medeiros

V39 luiz.kubaski@posgrad.ufsc.br —

Laura
Martins
Rodrigues

V4 laura.rodrigues@grad.ufsc.br 6qATjHLdy0vErCC6wM34EU6YJAfDnG8Byyjcvb7HqX0
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Fernando
Miguel
Hahne

V40 fernando.m.hahne@posgrad.ufsc.br UXx7qpKTWGhdlOgkSVY8pbp+mW9QsPJX/3eze5rOaRg

Carline
Biesdorf V41 carline.biesdorf@posgrad.ufsc.br 1ZB3YQS27Od10NO7l9l17qt0n136BfcWjf40tmvF2SI

Betânia
Camille
Tumelero
Backes

V42 betania.backes@posgrad.ufsc.br FDKXaMvN1FE1KJvsnwq+x0MoZG4Q1Ab6Nl3Hq0DnEaI

Caio
Boccato
Dias De
Goes

V43 caio.boccato@posgrad.ufsc.br —

Jonathan
Rodrigues V44 profjonathanrodrigues@gmail.com —

Marcelo
Augusto
Malagutti

V45 marcelo.malagutti@posgrad.ufsc.br —

Everlyn
Martins V46 everlinhartmann@yahoo.com.br —

Jerdson
Americo
Silva Serejo

V47 jerdson.serejo@posgrad.ufsc.br —

Artur Marx
Andermann V48 artur.andermann@posgrad.ufsc.br —

Letícia
Martendal V49 leticia.martendal@posgrad.ufsc.br —

Gabriel
Zardo
Becker

V5 zardobecker@gmail.com —

Gustavo
Henrique
Dos Santos

V50 gustavo.h.santos@posgrad.ufsc.br —

William
Renan
Basso
Bassoli

V51 willbassoli@gmail.com TGk93s82jRhX6hMRS/NOCmoL+9gDo33rIhdGH87PR0s

Luciano
Rostirolla
Prado

V52 luciano.rostirolla@posgrad.ufsc.br —

Luis
Henrique
Soares
Ribeiro

V53 soares123451@gmail.com —

Haimon Otto
Melchiors
Trebien

V54 haimontrebien@yahoo.com.br cCwMlrajO5ejhYE3Pz3EjY/MgT6PcMyqp/5K5AHwcBU

Eduardo
Oliveira
Pinho

V55 eduardo.op@grad.ufsc.br —

Carleane
Patrícia Da
Silva Reis

V56 carleane.reis@posgrad.ufsc.br —

José Romão
Franca V57 jose.franca@posgrad.ufsc.br —

João Vitor
Costa
Lovato

V58 joaovitorcl1000@gmail.com —

Guilherme
Luiz Zanin V59 guilherme.luiz.zanin@posgrad.ufsc.br zOBZCfrApBrYwcFU4JvqjmpL0evGTIls8u1mvA/Yhto

Lindiomar
Borges De
Avila Junior

V6 lindiomar.avila@grad.ufsc.br —
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Valéria
Mariani
Mattiello

V60 valeria.mattiello@posgrad.ufsc.br —

Muryel
Guolo
Pereira

V61 muryel.guolo@grad.ufsc.br —

Rafael
Pacheco
Cardoso

V62 rafaelpachecocardoso@gmail.com VczY58I1HmfmVxwtXYOdO00GJFqDDKCD8gYREPllz38

Gustavo
Olegário
Heymans

V63 gustavo.olegario@posgrad.ufsc.br LGP35n155WDGlFKWN0zXaZkPRGPUaPsSVlqAdCOW01c

Patrick
Antonio
Morelo

V64 p.a.morelo@posgrad.ufsc.br —

Tomaz Silva
de Souza
Cruz

V65 tomaz.scruz3@gmail.com —

Marcelo
Gabriel Luiz
Nogueira
Santos

V66 m.nogueira@posgrad.ufsc.br —

Camila
Aparecida
Antunes

V67 camila.ap.antunes@gmail.com —

Gubio
Gomes De
Lima

V68 gubio.gomes@posgrad.ufsc.br —

Marcelo
Felipe
Zanella De
Arruda

V69 marcelo.fza@posgrad.ufsc.br —

Maria De
Lourdes
Zamboni
Peixoto
Deglmann

V7 m.l.deglmann@posgrad.ufsc.br 90BTaYhriq0x�9othcwLrfjbqsNwl5zWyww2IG4QF0

André
Gustavo De
Oliveira

V70 a.gustavo@posgrad.ufsc.br —

Luiza
Spanamberg
Silveira De
Souza

V71 luiza.spanamberg@grad.ufsc.br —

Bruna Vallin
Simão V72 vallin.bruna@posgrad.ufsc.br NfztMCXYuYNLJzVpWXcRtHdgr4BU0tJSr84VJHlAm3U

João Victor
Zamperlini
Dos Santos

V73 joao.zamperlini@posgrad.ufsc.br AfpjWs14GPymXsbwSc5Ot9f42CB+Iwoyo75jtaGp7og

Paulo
Henrique
Dos Santos

V74 p.henrique.s@posgrad.ufsc.br —

Pedro
Ricardo
Piccini

V75 pedro.piccini@posgrad.ufsc.br —

Daniel
Salvador V76 daniel.salvador@ufsc.br —

Caio
Eduardo
Aguiar De
Araújo

V77 caio.araujo@posgrad.ufsc.br sjGe7NDOUqdULzj7ayHR+vSK20IY2iPf3AYEQ/bPobc

Rafael Vitor
Stenzinger V78 r.v.stenzinger@posgrad.ufsc.br —

Joana V79 joana.sodre@posgrad.ufsc.br hMBACmesQHAhoSmY947k4EAuoHXAK3YZ89V4Ac4aeRk
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Carolina
Sodré
Marcos
Vinicios
Barp

V8 marcos.barp@posgrad.ufsc.br /dkllFg9coAip6n3J7d8NlZaK6sfcRNoBKvvR42+/po

Vitor
Cardoso
Castro Brasil

V80 vitor.cardoso.c@posgrad.ufsc.br —

Cheryl
Henkels De
Souza

V81 cheryl.henkels@grad.ufsc.br —

Ellen
Carolinie
Gomes e
Silva

V82 carolinie.unifap@hotmail.com —

Maria Vitória
Cavalheiro
Issler

V83 maria.issler@posgrad.ufsc.br —

Bruna De
Oliveira
Stahlhöffer

V84 stahlhofer.bruna@posgrad.ufsc.br AsAnE/3A+NMG1PoJa49GaS+PEJmfQyKjRApCpbBhtNo

Murilo
Machado
Costa

V85 murilo.m.costa@posgrad.ufsc.br —

Diego
Fernando
Silva Sousa

V9 sousa.diego@posgrad.ufsc.br —

Eleitores 1 - 84 (of 84)   

Arquivos de eleitores carregados anteriormente:

5658 bytes, em Dez. 18, 2020, 8:22 a.m.: processamento completo: 85 eleitor (es) carregados

Conectado como Henrique Ribeiro  
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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/a1c51998-4122-11eb-a4fe-0050568dc374  

iniciar verificação

Eleição

carregando eleição... 
eleição carregada: Eleição de representante discente para colegiados Programa de Pós-Graduação em Física 
código de identificação da eleição: meC0wppL3fptMK/+kf73AQ8wN3dafmGHUFUbD/AsD3Q 
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 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #4 
carregando cédula para o eleitor #5 
nenhuma cédula para esse eleitor #5 
carregando cédula para o eleitor #6 
nenhuma cédula para esse 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 
nenhuma cédula para esse eleitor #9 
carregando cédula para o eleitor #10 
nenhuma cédula para esse eleitor #10 
carregando cédula para o eleitor #11 
nenhuma cédula para esse 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 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #15 
carregando cédula para o eleitor #16 
nenhuma cédula para esse eleitor #16 
carregando cédula para o eleitor #17 
nenhuma cédula para esse eleitor #17 
carregando cédula para o eleitor #18 
cédula ENCONTRADA para o 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 
nenhuma cédula para esse eleitor #21 
carregando cédula para o eleitor #22 
nenhuma cédula para esse eleitor #22 
carregando cédula para o eleitor #23 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #23 
carregando cédula para o eleitor #24 
nenhuma cédula para esse eleitor #24 
carregando cédula para o eleitor #25 
nenhuma cédula para esse eleitor #25 
carregando cédula para o eleitor #26 
cédula ENCONTRADA para o 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 
nenhuma cédula para esse eleitor #29 
carregando cédula para o eleitor #30 
nenhuma cédula para esse eleitor #30 
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carregando cédula para o eleitor #31 
cédula ENCONTRADA para o 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 
nenhuma cédula para esse 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 
nenhuma cédula para esse eleitor #48 
carregando cédula para o eleitor #49 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #49 
carregando cédula para o eleitor #50 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #50 
carregando cédula para o eleitor #51 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #51 
carregando cédula para o eleitor #52 
nenhuma cédula para esse eleitor #52 
carregando cédula para o eleitor #53 
cédula ENCONTRADA para o 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 
cédula ENCONTRADA para o 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 
nenhuma cédula para esse eleitor #65 
carregando cédula para o eleitor #66 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #66 
carregando cédula para o eleitor #67 
nenhuma cédula para esse 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 
carregando cédula para o eleitor #75 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #75 
carregando cédula para o eleitor #76 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #76 
carregando cédula para o eleitor #77 
nenhuma cédula para esse eleitor #77 
carregando cédula para o eleitor #78 
nenhuma cédula para esse eleitor #78 
carregando cédula para o eleitor #79 
nenhuma cédula para esse eleitor #79 
carregando cédula para o eleitor #80 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #80 
carregando cédula para o eleitor #81 
nenhuma cédula para esse eleitor #81 
carregando cédula para o eleitor #82 
nenhuma cédula para esse eleitor #82 
carregando cédula para o eleitor #83 
cédula ENCONTRADA para o eleitor #83 
carregando cédula para o eleitor #84 
nenhuma cédula para esse eleitor #84 

Cédulas

Eleitor #4 
-- UUID: 09074a14-2d45-482c-8444-0c94af0bd6ab 
-- Número de Rastreamento da Cédula: 6qATjHLdy0vErCC6wM34EU6YJAfDnG8Byyjcvb7HqX0 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #15 
-- UUID: 1bd40ed9-e73e-4a66-bd10-28372b60ef1f 
-- Número de Rastreamento da Cédula: sjGe7NDOUqdULzj7ayHR+vSK20IY2iPf3AYEQ/bPobc 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #18 
-- UUID: 1e6ea7f2-eb63-40d8-953e-51e48b5d80e8 
-- Número de Rastreamento da Cédula: NfztMCXYuYNLJzVpWXcRtHdgr4BU0tJSr84VJHlAm3U 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #23 
-- UUID: 28d0c4d5-64b9-43e8-ba25-800a81e60602 
-- Número de Rastreamento da Cédula: hMBACmesQHAhoSmY947k4EAuoHXAK3YZ89V4Ac4aeRk 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #26 
-- UUID: 34183d21-0e01-43f1-8982-483efee404e3 
-- Número de Rastreamento da Cédula: AfpjWs14GPymXsbwSc5Ot9f42CB+Iwoyo75jtaGp7og 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #31 
-- UUID: 43c59434-ca11-49a0-b5b3-c9a45c84d3c0 
-- Número de Rastreamento da Cédula: zOBZCfrApBrYwcFU4JvqjmpL0evGTIls8u1mvA/Yhto 
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA 
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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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #40 
-- UUID: 65892720-b02b-4e7f-b6fb-eb04c075cf54
-- Número de Rastreamento da Cédula: 1ZB3YQS27Od10NO7l9l17qt0n136BfcWjf40tmvF2SI 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #49 
-- UUID: 7b66e08b-e62a-490e-a480-3051307e1602 
-- Número de Rastreamento da Cédula: 90BTaYhriq0xfl9othcwLrfjbqsNwl5zWyww2IG4QF0 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #50 
-- UUID: 7eace2f5-3ebe-4ec0-ad07-532b5c556322 
-- Número de Rastreamento da Cédula: /dkllFg9coAip6n3J7d8NlZaK6sfcRNoBKvvR42+/po 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #51 
-- UUID: 8306cfff-a753-4e83-adf8-0c0c890259dd 
-- Número de Rastreamento da Cédula: LGP35n155WDGlFKWN0zXaZkPRGPUaPsSVlqAdCOW01c 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #53 
-- UUID: 86ad53e4-2cd6-40aa-831d-179c9cc74c71 
-- Número de Rastreamento da Cédula: VczY58I1HmfmVxwtXYOdO00GJFqDDKCD8gYREPllz38 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #56 
-- UUID: 9e085b02-5cc4-4260-9745-6aef3a5d755d 
-- Número de Rastreamento da Cédula: cCwMlrajO5ejhYE3Pz3EjY/MgT6PcMyqp/5K5AHwcBU 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #57 
-- UUID: a1c5441c-69fd-49f2-84f2-eb2d8ad09e0a
-- Número de Rastreamento da Cédula: TGk93s82jRhX6hMRS/NOCmoL+9gDo33rIhdGH87PR0s 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #66 
-- UUID: be2077f8-362f-485d-9b80-5f1a981c05ff 
-- Número de Rastreamento da Cédula: 9l1sp80jMm9v65UUhBRx1oZTVHzqWf8pl2v8zpyeG6I 
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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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #71 
-- UUID: cf9cf047-5320-49bc-8510-07cd1c58cecb 
-- Número de Rastreamento da Cédula: /9Cd/gMN3kdTXrXxl8ucvFbdBiVaZK/7GPR3YwWEEOg 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #75 
-- UUID: f0120a38-6f12-4e55-a509-898e2ed979f0 
-- Número de Rastreamento da Cédula: gwb082+kPuKTElKK55dGqIIiYQPJ4nNOZisrXy0+EQI 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #76 
-- UUID: f229298d-d0e0-49c2-9066-d01fe935f7f3 
-- Número de Rastreamento da Cédula: UXx7qpKTWGhdlOgkSVY8pbp+mW9QsPJX/3eze5rOaRg 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #80 
-- UUID: f74ae44c-e12a-478e-a58c-c2afed994d4a 
-- Número de Rastreamento da Cédula: FDKXaMvN1FE1KJvsnwq+x0MoZG4Q1Ab6Nl3Hq0DnEaI 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Eleitor #83 
-- UUID: fab3ec02-89c9-406f-8750-8abb0bd76c71 
-- Número de Rastreamento da Cédula: AsAnE/3A+NMG1PoJa49GaS+PEJmfQyKjRApCpbBhtNo 
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 GLOBAL -- VERIFICADA 

Apuradores

Apurador #1: Sistema de Eleição da UFSC 
-- PK sRDv7SfqvbsT2KQhFFebY1Hf2gDVV+7a2W/ACbrpfEI -- VERIFICADO. 

chave pública da eleição CORRETAMENTE FORMADA 

Apuração

Questão #1: Indique seu voto para representante discente para Colegiado delegado 
Resposta #1: Chapa 1: Carline Biesdorf (titular) e Betânia Camille Tumelero Backes (suplente) - CONTAGEM = 19 
-- Apurador Sistema de Eleição da UFSC: fator de decifragem confere 
-VERIFICADA 
Resposta #2: Voto em Branco - CONTAGEM = 0 
-- Apurador Sistema de Eleição da UFSC: fator de decifragem confere 
-VERIFICADA 
Questão #2: Indique seu voto para representante discente para Colegiado Pleno 
Resposta #1: Chapa 1: Valéria Mariani Mattielloo (titular) e Fernando Miguel Hahne (suplente) - CONTAGEM = 18 
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-- Apurador Sistema de Eleição da UFSC: fator de decifragem confere 
-VERIFICADA 
Resposta #2: Chapa 2: Edgar Yubert Huayra Paitan (titular) e Maria de Lourdes Zamboni Peixoto Deglmann (suplente) -
CONTAGEM = 13 
-- Apurador Sistema de Eleição da UFSC: fator de decifragem confere 
-VERIFICADA 
Resposta #3: Voto em Branco - CONTAGEM = 1 
-- Apurador Sistema de Eleição da UFSC: fator de decifragem confere 
-VERIFICADA 

RESULTADO FINAL

ELEIÇÃO COMPLETAMENTE VERIFICADA -- SUCESSO 


