1. Até a 8h30 - Instalação da seção
PRESIDENTE
 Conferir o número da seção eleitoral nas
papeletas da embalagem da urna.
 Distribuir as funções aos mesários.
 Retirar a urna da caixa com cuidado.
Conectar o cabo na tomada.
 Ligar a urna (botão na parte traseira).
 Aguardar até que na tela da urna apareçam
as informações de município, zona, seção,
data e hora, verificando se os dados
estão corretos e se a urna está operando
com energia elétrica.
DEMAIS MEMBROS
 Organizar a seção eleitoral conforme a
sugestão de montagem na capa deste
guia.
 Colocar a urna e a cabina de votação em
mesa separada, fixando os cabos com fita
adesiva
(pequenos
pedaços),
se
necessário.
 Afixar a lista de candidatos na parte interna
da cabine de votação.
 Verificar se os cadernos de votação
pertencem à seção eleitoral e conferir a
sequência numérica das páginas.

2. Depois da 8h30 - Emissão da
Zerésima
PRESIDENTE
 Pressionar a tecla [CONFIRMA] no terminal
do eleitor, momento em que será emitida a
zerésima (relatório indicando que todos os
candidatos ainda não possuem votos).


Na tela de registro de mesários teclar
[CORRIGE] para cancelar e, logo após,
[CONFIRMA] para finalizar

SECRETÁRIO
 Após a impressão da zerésima, colher as
assinaturas dos membros da mesa e
fiscais presentes, guardando o relatório
(zerésima).
Caso a urna apresente problemas, seguir os
passos abaixo:
a. desligar a urna;
b. aguardar 3 minutos e ligá-la novamente;
c. digitar o código de reinício no terminal do
eleitor;
Código de reinício: 111111111111
Se o problema persistir, o presidente deve
contactar o Suporte (fone no final deste folder).

3. Das 9h às 21h - Mesa receptora de
votos
VOTAÇÃO
1. Secretário orienta os eleitores na fila e
controla a entrada na seção.
2. Mesário localiza o nome do eleitor no caderno
de votação, colhe a assinatura e dita o número
de habilitação do eleitor ao presidente da
mesa.
3. O presidente digita o número no microterminal
do mesário e pressiona [CONFIRMA].
Aparecerão o nome e o número do eleitor.
4. O presidente, então, pressiona novamente a
tecla [CONFIRMA] e autoriza o eleitor a dirigirse à cabina de votação.
Atenção aos sinais do microterminal:
Luz verde: LIBERADO (urna livre, aguardando
a digitação do número do título).
Luz amarela: AGUARDE (o eleitor está
votando).
Luz vermelha: BATERIA INTERNA - ALERTA
(urna funcionando com bateria interna). Verifique a
causa do problema. Caso não consiga resolvê-lo,
entre em contato com o Suporte (fone no final
deste folder).

CASOS ESPECIAIS DA VOTAÇÃO
Eleitor que desistiu de votar
 Caso o eleitor abandone a cabina sem votar, o
terminal do mesário informará: “O eleitor está
demorando. NÃO VOTOU”. Tecle [CONFIRMA]. Após, o sistema indagará: “O eleitor ....
está votando?”. Tecle [CORRIGE] e informe o
código de suspensão (555555555555) e tecle
[CONFIRMA].
 Nesse caso o eleitor NÃO VOTOU. Alerte-o
que ele poderá retornar à seção eleitoral para
nova tentativa de votação, até as 21h.
 Registrar em ata.
Eleitor que demora para votar
 Quando aparecer no visor do terminal do mesário a informação: “O eleitor está demorando.
Votou parcialmente”, o mesário deve verificar
se o eleitor está com dificuldade para votar e
esclarecer que o mesmo deve concluir sua votação. Após, tecle [CONFIRMA] e o eleitor
pode seguir sua votação.
Eleitor que se retira da cabina sem concluir a
votação
 Quando aparecer no visor do terminal do mesário a informação: “O eleitor está demorando.
Votou parcialmente”, o mesário deve orientar o
eleitor a concluir sua votação. Tecle [CONFIRMA]. O sistema alertará que o eleitor ainda está
votando. Caso o eleitor tenha abandonado a
cabina, tecle [CORRIGE].
 Insira o código de suspensão (555555555555)
e tecle [CONFIRMA]. Alerte o eleitor que sua
votação será concluída e os demais votos serão considerados nulos.
 Nesse caso o eleitor votou. Tecle [CONFIRMA], liberando a urna para o próximo eleitor.
 Registre a informação em ata

4. Após às 21h - Encerramento


SECRETÁRIO
Verifica se há eleitores na fila, entrega senhas
numéricas aos presentes, do último para o
primeiro.

PRESIDENTE
Após o último eleitor ter votado, digita no
microterminal o código para encerramento da
votação [0001ssss9999], onde ssss é o
número da seção.
 Exemplo do código de encerramento da
seção 480
 0001 0480 9999
 Observe que cada trecho do código possui
4 dígitos
 Aguarda a impressão da 1ª via do boletim de
urna (BU) e verifica se está legível. Se legível,
tecla [CONFIRMA] para imprimir as outras 2
vias, rubricando-as juntamente com os
mesários.
 Destinação das vias do boletim de urna:
uma via deverá ser afixada no local de
votação em local visível, uma via será
encaminhada à Comissão Eleitoral juntamente
com os demais materiais e uma via deverá ser
guardada no envelope plástico que fica na
parte superior da urna.




Caso necessário, após a impressão das 3
vias, haverá uma tela em que a urna permitirá
a impressão de vias adicionais;
Para finalizar, siga as instruções na tela da
urna.


5. Procedimento Final
1 – Com a urna desligada, retorne a MR (pen
drive) para o mesmo compartimento e feche-o.
2 – Verificar se todos os documentos foram
assinados;

3 – Digitalizar o Boletim de urna e a Ata de
apuração e enviar imediatamente por e-mail para a
Comissão Eleitoral Central cec@ifc.edu.br (ainda
no dia 04/09/2019).
4 – Embalar a urna conforme orientado no
treinamento.
5 – Aguardar a confirmação do recebimento da
documentação pela CEC para então, liberar os
mesários e encerrar o expediente.

Suporte
Campus Avançado Abelardo Luz - Lucas de Souza
Campus Avançado Sombrio - Guilherme Klein da S.
Bitencourt e/ou Marcos Henrique de M. Golinelli
Campus Araquari - Vinicius Tadeu de Oliveira
Campus Blumenau - Bruna Heloísa Raiol de Menezes
e André Zuconelli
Campus Brusque - Artur, Fagner e Mariléia
Campus Camboriú Campus Concórdia - Marcionei Solmir Verruck
Campus Fraiburgo - João Leadro Pereira da Silveira
Campus Ibirama - Ademir Krieser
Campus Luzerna - Igor Regalin
Campus Rio do Sul - João Carlos Xavier e Ruan Carlo
Borges Montibeller
Campus Santa Rosa do Sul - Marcelo Queiroz Araujo
Campus São Bento do Sul - Laércio Lueders
Campus São Francisco do Sul - Jean Maciel
Campus Videira - Everson Willian Batista e Marcos C.
M. Bina de Souza
Reitoria - Plínio Antunes Garcia
Comissão Eleitoral Central:
Rafael Andrade – (47) 3357-6200
Bárbarah Sorgetz – (47) 3331-7800
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