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EDITAL COMPLEMENTAR 004 AO EDITAL Nº 001/2021 – PPGEC/UNEMAT 

Eleição para Coordenador e Vice-Coordenador e Representante Discente do Conselho do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ecologia e Conservação – PPGEC 

 

 

SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Considerando que estamos em período de pandemia da Covid-19, o que inviabiliza o encontro 

presencial para realização de eleição dentro da Unemat;  

Considerando que na reunião do conselho do PPGEC do dia 25-11-2020 foi decidido que as 

eleições seriam realizadas de forma on-line. Foi exemplificado o sistema já utilizado na UFPR, 

conhecido como Hélios Voting; 

Considerando que utilizaríamos este sistema de eleição on-line devido a sua capacidade de auditar 

o resultado de eleição, manter o sigilo do voto, impossibilitar o eleitor de votar mais de uma vez, 

fornecer acesso individual e intransferível a cada eleitor por categoria e dar transparência ao 

procedimento;  

Considerando que durante os testes descobrimos que o sistema Hélios Voting necessita da 

instalação de servidor e que a Unemat não utiliza este sistema;  

Considerando que em consulta a Diretoria Administrativa Central de Tecnologia da Informação e a 

Supervisão de Projeto, Desenvolvimento e Implantação de Sistemas da Unemat, afirmaram que a 

Unemat não tem nenhum sistema oficial de votação on-line certificado pela Assessoria Especial de 

Normas dos Órgãos Colegiados – ASSOC e que não estão autorizados a implantar sistema não 

oficial; 

Considerando que a ASSOC recomendou que suspendêssemos a eleição até a definição e 

implantação de um sistema de votação on-line próprio da Unemat. Este sistema tem previsão de ser 

autorizado para uso em abril/2021;  

A partir destas considerações, a Comissão de Eleição resolve: 

 

Suspender por tempo indeterminado este processo de eleição até que seja implantado um sistema 

de votação on-line oficial pela Unemat. Informamos que as candidaturas já recebidas se manterão 

sem qualquer prejuízo e assim que tivermos um posicionamento do sistema on-line para votação o 

processo de eleição do Edital nº 001/2021 – PPGEC/UNEMAT será reaberto com novo 

cronograma.   

 

Nova Xavantina, 01 de fevereiro de 2021. 
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