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ATA DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE DOCENTE AO COLEGIADO DELEGADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

 
Ata da eleição para escolha de representante 
docente ao colegiado delegado do Programa de 
Pós-Graduação em Física, para área de 
concentração Física Nuclear e de Hádrons, realizada 
na data de 28 de agosto de 2020, das 9 às 17 horas. 

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

virtual, a comissão eleitoral, composta pelo Sr(a). Ivan Helmuth Bechtold, na condição de 2 

presidente, o(a) Sr(a). Bruna de Oliveira Stahlhöffer e o(a) Sr(a). Antonio Marcos Machado, 3 

reuniu-se para dar início à eleição para escolha de Chapa (1 membro titular e 1 membro 4 

suplente) a fim de representar a área de concentração Física Nuclear e de Hádrons junto ao 5 

colegiado delegado do Programa de Pós-graduação em Física, utilizando o sistema de votação 6 

on-line Helios, junto ao portal e-Democracia disponível no endereço https://e-7 

democracia.ufsc.br, que permite a realização de eleições através da Internet, com auditoria 8 

aberta ao público. A eleição decorreu-se dentro da normalidade não havendo registros de 9 

ocorrência. A eleição foi encerrada às dezessete horas (17 horas). Após o encerramento da 10 

eleição, o sistema de votação encaminhou e-mail a todos os votantes com o resultado da 11 

votação conforme segue: Chapa 1: Prof. Dr. Celso de Camargo Barros Junior (titular) e Prof. Dr. 12 

Sidney dos Santos Avancini (suplente): voto(s) válido(s): 18 (dezoito); voto(s) em branco: 0 13 

(zero) e voto(s) nulo(s): 0 (zero). A eleição foi encerrada às dezessete horas e doze minutos 14 

(17h12m) quando eu, Antonio Marcos Machado, lavrei a presente ata, que será assinada por 15 

mim e pelos demais membros. Florianópolis, de 28 de agosto de 2020. 16 

 
 
 
 

 
Ivan Helmuth Bechtold 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 

 
 
 
 

Bruna de Oliveira Stahlhöffer 
Membro da Comissão Eleitoral 

 
 
 
 

Antonio Marcos Machado 
Membro da Comissão Eleitoral 
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Eleição representante docente colegiado delegado

criado(a) por Fernando Lauro Pereira arquivar copiar
URL da Eleição: https://e-democracia.ufsc.br/helios/e/2020071610000642_3
Código de Identi�cação da Eleição: LRRnIFlQXSyF9gfpfI7xeGV9dLPGCe5FZV0jbav3t3A

Conforme BOLETIM OFICIAL Nº 72/2020 publicado em 10 de julho de 2020

[URL de download de informações da Eleição]

questões 1
eleitores & cédulas
apuradores 1

Essa eleição está completa. 

Apuração

Questão #1
Indique seu voto para 
Celso Camargo Barros Junior (Titular) e Sidney dos Santos Avancini (Suplente) 18
Voto em branco 0

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

Cronograma da eleição
Início da eleição: 28/08/2020 09:00 
Término da eleição: 28/08/2020 17:00 

Conectado como Fernando Lauro Pereira 
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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/fd5f01bc-e7a7-11ea-a7a6-0050568dc374

iniciar verificação

Eleição

carregando eleição...
eleição carregada: Eleição representante docente colegiado delegado
código de identificação da eleição: LRRnIFlQXSyF9gfpfI7xeGV9dLPGCe5FZV0jbav3t3A
carregando lista de eleitores...
lista de eleitores carregada, agora carregando a cédula de cada um..
carregando cédula para o eleitor #1
cédula ENCONTRADA para o eleitor #1
carregando cédula para o eleitor #2
cédula ENCONTRADA para o eleitor #2
carregando cédula para o eleitor #3
cédula ENCONTRADA para o eleitor #3
carregando cédula para o eleitor #4
nenhuma cédula para esse eleitor #4
carregando cédula para o eleitor #5
cédula ENCONTRADA para o eleitor #5
carregando cédula para o eleitor #6
cédula ENCONTRADA para o eleitor #6
carregando cédula para o eleitor #7
cédula ENCONTRADA para o eleitor #7
carregando cédula para o eleitor #8
cédula ENCONTRADA para o eleitor #8
carregando cédula para o eleitor #9
nenhuma cédula para esse eleitor #9
carregando cédula para o eleitor #10
cédula ENCONTRADA para o eleitor #10
carregando cédula para o eleitor #11
cédula ENCONTRADA para o eleitor #11
carregando cédula para o eleitor #12
cédula ENCONTRADA para o eleitor #12
carregando cédula para o eleitor #13
cédula ENCONTRADA para o 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
cédula ENCONTRADA para o eleitor #18
carregando cédula para o eleitor #19
cédula ENCONTRADA para o eleitor #19
carregando cédula para o eleitor #20
cédula ENCONTRADA para o 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
nenhuma cédula para esse eleitor #23
carregando cédula para o eleitor #24
nenhuma cédula para esse eleitor #24
carregando cédula para o eleitor #25
cédula ENCONTRADA para o eleitor #25
carregando cédula para o eleitor #26
cédula ENCONTRADA para o eleitor #26
carregando cédula para o eleitor #27
cédula ENCONTRADA para o eleitor #27

Cédulas
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Eleitor #1
-- UUID: 278a372e-fed2-4ab4-baa6-b12b41b209ac
-- Número de Rastreamento da Cédula: D6H6+SVaBk9s2eW9gpMBrQsqm5f2v3YjyzI5CVsfIX0
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #2
-- UUID: 2d14b001-6877-4f87-a6a0-9a8e0ffa2e74
-- Número de Rastreamento da Cédula: +9IlEdL0xAFg/bwwBd9pM33giwuc92TIMvqk9TODnxY
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #3
-- UUID: 31a4b696-1555-4e5f-8e07-905b02234fa6
-- Número de Rastreamento da Cédula: +1S8+d+v7xWvSeerxfzZvspIRA4uomGxQrhPsnSKjUQ
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #5
-- UUID: 56c2ec14-41dd-4178-9a55-5ca7b46c6cb5
-- Número de Rastreamento da Cédula: qV/il/X6+w7UZtSxrUXk+8R8FFqS17sF0hS1EE2KI+Q
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #6
-- UUID: 57326ffa-a853-47ff-a770-602b88816276
-- Número de Rastreamento da Cédula: uR+8IAymd8+QRbcebrr19VJbbpt99orRu5jEw9KB7N0
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #7
-- UUID: 599ee7f5-cfa0-4f68-9510-214f7d28b40f
-- Número de Rastreamento da Cédula: dZGpCqq14PxdJE+e+s94QKGV9u6wxpXSP79QlVBkAto
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #8
-- UUID: 5c34195e-4320-432a-b297-f4f4f56148e4
-- Número de Rastreamento da Cédula: rdad8CCSmCrx1G7nYeWyf+zj/zH145aZvJaIvCc82/Y
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #10
-- UUID: 6cbd6411-6860-4754-8631-dbc343a84ffe
-- Número de Rastreamento da Cédula: ITom5JxiTZm/8yV4N+1UbmiEJQQC95BzH+UoJtmT31g
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #11
-- UUID: 7017bfad-cc4c-4d3b-83ac-4bf14d5aaba0
-- Número de Rastreamento da Cédula: X34sgHTMHYvTftQ1cpP/5Dg67Kc2962XsiuVAa204hg
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #12
-- UUID: 7853cb70-b5f9-4a62-af9d-053dff836bbc
-- Número de Rastreamento da Cédula: q63axuiFjy0pplXvKWYxaQ4wCShagWbX5MHF5JCzADs
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #13
-- UUID: 7aba0e5f-9e87-4693-bb83-b8b7dd2ba561
-- Número de Rastreamento da Cédula: I9piTbf0vwMsE31OEebw2KLVg8gh6dTjy5jK2XzPUGU
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #17
-- UUID: b46d2b95-9cbc-454f-a595-2ef02f5a9e4f
-- Número de Rastreamento da Cédula: IFJo4w/P5SZluPs213CRivaB1JsmzwMG6x1zh4N1t90
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #18
-- UUID: c4dccd12-ad1d-4366-aa93-822c0a18abb9
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-- Número de Rastreamento da Cédula: jbYZVb8zEDazaB9q2CrixKfehFTPjXTRvr8InsS5GHM
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #19
-- UUID: c72b5fbb-f525-4257-bd69-b334f45b3163
-- Número de Rastreamento da Cédula: g3fzQqBAky1W9k6CSIY+QESb31mG1sg286rDJ/UbSsU
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #20
-- UUID: c7a74c3f-4d48-4ba0-87bb-a17e65259736
-- Número de Rastreamento da Cédula: liLbiDYibsFxANOo19BI7aW7olTLHFvD/kOFDd23Apk
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #25
-- UUID: dfd11af3-2684-4c39-9552-efffc86d5553
-- Número de Rastreamento da Cédula: PNNex2ogqpuJWQJ2t9+KrICVhR/xibRWld88DP3aET0
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #26
-- UUID: e18b7b02-5420-4b69-a241-ac9a6b4d6df2
-- Número de Rastreamento da Cédula: Lw3dJxOvL+mrLNbSTGD5+0zL8glQOw8h4JJfRA400HM
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #27
-- UUID: efc4e1b7-9606-485a-85ce-93292df84f90
-- Número de Rastreamento da Cédula: hleUc3MKtX2iSF+foMNd6jIUq1JfrVbAg+wu2r3leYo
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Apuradores

Apurador #1: Sistema de Eleição da UFSC
-- PK 2RL/m58ZBn3bCcsgwqeNefFdADLyeShhxp3QA/qvpVE -- VERIFICADO.

chave pública da eleição CORRETAMENTE FORMADA

Apuração

Questão #1: Indique seu voto para 
Resposta #1: Celso Camargo Barros Junior (Titular) e Sidney dos Santos Avancini (Suplente) - CONTAGEM = 18
-- 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

RESULTADO FINAL

ELEIÇÃO COMPLETAMENTE VERIFICADA -- SUCESSO
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PPGFSC UFSC <antonio@pgfsc.ufsc.br>

[Ticket#2020071610000642] Chamado registrado com sucesso

Atendimento dos Serviços de TI <servicos.ti@sistemas.ufsc.br> 28 de agosto de 2020 17:38
Para: secretaria@pgfsc.ufsc.br
Cc: antonio.marcos@ufsc.br, ivan.bechtold@ufsc.br,
marcelle366+2t4p4cjrpbxx0w7fz63+2uor686bgnpkkglbc0u+29pw0du792@boards.trello.com

Olá, Antonio Marcos Machado.

Informamos que a eleição foi realizada.
Seguem em anexo dois arquivos: resultado da eleição e auditoria.
Por isso, este chamado será encerrado.

Atenciosamente,
--
Atendente: Marcelle Miranda Cardoso
Universidade Federal de Santa Catarina
Coordenadoria de Certificação Digital
CCD-UFSC (48)3721-6497
E-mail: ccd@contato.ufsc.br

Antes de abrir um chamado, consulte nossa FAQ em http://faq.setic.ufsc.br/

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Eleição_representante_docente_colegiado_delegado.pdf
187K

Sistema_de_Votação_Helios-delegado-_Verificador.pdf
64K
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