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Manual para Geração da Chave de
Auditoria, Acompanhamento e
Homologação de Eleições Auditadas
pelo Sistema.

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI/UFPI

1 . PASSOS PARA GERAR A CHAVE:
1.1- Logar no SIGEleição(https://eleicao.ufpi.br/sigeleicao/);
1.2- Ir para o menu “Membros da Comissão Eleitoral” (Obs. Esse link fica disponível somente para o
membro da comissão eleitoral que tiver a função de PRESIDENTE);
1.3- Clique em “Gerar/Informar Chave de Auditoria”(ver seta na imagem abaixo);

1.4-Serão exibidas as eleições em que o usuário é PRESIDENTE da comissão eleitoral (ver imagem
abaixo);
1.4.1- Clique no ícone:
(Gerar/Informar Chave de Auditoria), que fica no final da linha
correspondente a eleição escolhida(conforme seta na imagem abaixo);

1.5 – Será exibida a tela com os Dados Gerais da sua eleição, como: as Chapas, os membros da
Comissão eleitoral e os Grupos de eleitores(ver imagem abaixo);
1.5.1- Clique em : !!! Clique aqui para Salvar as Chaves de Segurança !!! , que fica localizado logo
abaixo da descrição da Chave Privada (ver seta na imagem abaixo). Com isso será gerado
um arquivo com a chave da eleição salve o mesmo para que seja usado na etapa de
homologação(item 3.5.1 desse manual);

1.6- Marque a opção : “Declaro que li e concordo com os termos acima descritos. Estou …” em
seguida clique no botão “Confirmar Chave de Auditoria”(ver setas na imagem abaixo)

1.7-Pronto a chave foi gerada e a eleição está liberada para ocorrer no período programado (ver imagem
abaixo);

2. PASSOS PARA ACOMPANHAR A ELEIÇÃO EM TEMPO REAL:
2.1- Logar no SIGEleição(https://eleicao.ufpi.br/sigeleicao/);
2.2- Ir para o menu “Membros da Comissão Eleitoral”;
2.3- Clique em “Acompanhar a Eleição”(ver seta imagem abaixo);

2.4- Serão exibidas as eleições em que o usuário é membro da comissão eleitoral (ver imagem
abaixo);
2.4.1 - Clique em no ícone:
(Selecionar Eleição), que fica no final da linha correspondente a
eleição escolhida(ver seta na imagem abaixo);

2.5 – Pronto a eleição poderá ser acompanhada em tempo real, com informações por grupo de eleitores,
onde serão exibidos o total de eleitores aptos por grupo, os totais de votos já computados por cada
grupo, o percentual de cada grupo, além de um gráfico que mostra a quantidade de votos por hora
(ver imagem abaixo);
Obs. ESSAS INFORMAÇÕES SÃO ATUALIZADAS AUTOMATICAMENTE A CADA 5 MINUTOS;

3. PASSOS PARA HOMOLOGAR RESULTADOS DAS ELEIÇÕES:
3.1 - Logar no SIGEleição(https://eleicao.ufpi.br/sigeleicao/);
3.2- Ir para o menu “Membros da Comissão Eleitoral”;
3.3- Clique em “Homologar Resultados das Eleições”(ver seta imagem abaixo);

3.4 - Serão exibidas as eleições em que o usuário é PRESIDENTE da comissão eleitoral (ver imagem
abaixo).
3.4.1- Em seguida clique em no ícone:
(Gerar Relatório de Votos e Publicar os
Resultados), que fica no final da linha correspondente a eleição escolhida(ver seta na
imagem abaixo);

3.5 – Será exibida a tela onde deve-se colocar a chave que foi gerada na etapa 1.6 desse manual(ver
imagem abaixo) .
3.5.1 - Em seguida clique no botão “Escolher arquivo” e selecione o arquivo referente a chave foi
gerada na etapa 1 desse manual(ver seta na imagem abaixo);
3.5.2 - Com o aquivo da chave selecionado clique no botão “Homologar e Publicar Resultado” (ver
seta na imagem abaixo)

3.6 – Com isso será feito a seguinte pergunta:

3.7– Clicando em “OK” na tela acima a eleição estará homologada e será gerado um relatório com o
resultado da eleição em PDF para ser baixado, assim como será exibido na tela a seguinte
mensagem:

Boa Eleição!

