
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAR O SISTEMA ELETRÔNICO EVOTO

PREZADOS ELEITORES,

O  sistema  eletrônico  de  votos,  utiliza  alguns  requisitos  de  segurança  para  garantir  total
confidencialidade no processo eleitoral cadastrado. 
Um deles é a obrigatoriedade em estar conectado na rede UnespNET. Qualquer equipamento que
for  utilizado  em qualquer  Unidade,  tanto  na  rede  wireless (wfu),  quanto  na  cabeada, poderão
participar de qualquer processo eleitoral.

Quando o equipamento utilizado não estiver na rede UnespNET, devemos criar uma VPN (Virtual
Private  Network)  para obtenção de um IP da rede  Unesp para  habilitar  este  equipamento  para
votação no sistema eletrônico de votos.

Em equipamentos com Sistema Windows Vista / 7 / 8:

1º – Efetuar download do arquivo discador-vpn-unesp.pbk disponível em 
http://www.franca.unesp.br/#!/eleicoes2014 e executá-lo. A seguinte janela será exibida:

2º – Clicando em conectar, outra janela será exibida:

http://www.franca.unesp.br/#!/eleicoes2014


3º – Devemos utilizar para login (nome de usuário e senha) os seguintes dados:

• Docentes e Servidores Técnico-administrativos: RH Online
• Alunos de Pós-Graduação e Funcionários de Fundação: Portal de Sistemas
• Alunos de Graduação: SisGrad 

No campo Domínio não é necessária nenhuma informação.

4º – Após a conexão realizada, poderá ser feito acesso ao sistema eletrônico de votos, conforme o 
link de acesso e senha recebidos por e-mail. Abaixo um exemplo de e-mail enviado pelo sistema:

Prezado(a) Joao Ciclano Teste,

Você foi cadastrado(a) no Sistema e-Voto para participar de uma
votação eletrônica como eleitor(a). Para votar, acesse o sistema
pelo endereço https://evoto.unesp.br/evoto/publico.login.action
e insira nos campos as informações apresentadas abaixo.

DADOS DA VOTAÇÃO:
 - Título: ELEIÇÕES CHAPA
 - Início: 08/04/2014 - 17:00
 - Término: 09/04/2014 - 16:00

DADOS DO SEU USUÁRIO:
 - E-mail de acesso: (seu email que recebeu está mensagem)
 - Senha: (senha aleatória e insubstituível)

ATENÇÃO: Para acesso ao sistema de votação eletrônica, recomendamos
a utilização do navegador Mozilla Firefox.

e-Voto :: Sistema de Votação Eletrônica
https://evoto.unesp.br/evoto/publico.login.action  

5º – A tela inicial do sistema será exibida e os dados de acesso são os informados no e-mail:

https://evoto.unesp.br/evoto/publico.login.action
https://evoto.unesp.br/evoto/publico.login.action
http://www.unesp.br/portal#!/vpn/sisgrad/
http://sistemas.unesp.br/acesso/
http://www.unesp.br/portal#!/vpn/rh-online/


6º – Após a digitação dos dados de login, será apresentada a seguinte tela:

Verificar a eleição disponível e clicar em VOTAR.

7º – A seguinte tela para votação será exibida:



8º – Confirme a sua escolha selecionando A ou B:

 

9º - Caso queira anular o voto clique no botão ANULAR VOTO e confirme a sua escolha:

 



10º - Caso queira votar em branco o voto clique no botão VOTAR EM BRANCO e confirme a sua 
escolha:

11º – Realizada a votação imprima o seu comprovante (protocolo de votação):

 

DÚVIDAS:

A Diretoria Técnica de Informática, estará com toda equipe preparada para auxiliar todos os 
eleitores do processo eleitoral para Diretor / Vice-diretor de 2014.
Estaremos disponíveis pelo telefone (16) 3706-8780
e e-mail suporte@franca.unesp.br.


