
Votação Eletrônica 

Passo a Passo 

CEP-FAU 



1) Atentar-se ao recebimento do e-mail de votacao@usp.br. Pois nele há 
informações importantes para você poder participar da eleição. 

CEP-FAU 
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Aqui haverá uma mensagem da Comissão Eleitoral Permanente da FAU 
apresentando a eleição e algumas orientações básicas 

Título da votação 

Instruções sobre os navegadores de internet 
e aparelhos que que podem ser usados pelos 
eleitores para registrar o voto. 

Link para a urna eletrônica 

Voter ID = identificação do eleitor pelo nº USP 
 
Passaword = senha individual para cada eleitor e válida apenas para a eleição em curso 

No corpo do e-mail: 
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2) Clique no link 

1) Copie a senha 
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Digite seu nº USP 

Cole a senha que copiou do e-mail ou digite 
 
* Atenção: é importante diferenciar letra maiúscula 
de letra minúscula 

Ao clicar no link, abrirá esta página 
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Ao fazer o login, esta é a primeira tela: 

Título da eleição 

Descrição. A que se refere 
a votação em andamento. 

Passo-a-passo básico 
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Pergunta 

Indicação de quantas opções podem ser 
escolhidas. Neste exemplo: Pode ser 
escolhida APENAS 1 opção 
 
Orientação sobre como votar em 
BRANCO: basta não marcar nenhuma 
opção Para anular o voto 
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1ª etapa: 



Atenção! 

Caso não escolha nenhuma das alternativas, ao clicar em “Próxima” 

o sistema apresentará a seguinte mensagem: 

“Você precisa escolher, pelo menos, 1 opção” 
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Verifique as opções escolhidas 

Caso deseje alterar seu voto, clique aqui. O sistema 
reabrirá a cédula. 
 
Clique sobre a opção marcada para apagá-la. 
 
Será necessário repassar por todas as cédulas. 
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2ª etapa: 
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3ª etapa: 
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4ª etapa: 

[nome completo do servidor técnico/administrativo] 

Não deixe de clicar! 
É fundamental para o voto ser devidamente registrado. 
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Boa eleição! 
 
 

Em caso de dúvida, entre em contato com a CEP (cepfau@usp.br). 
 

Estamos à disposição para os esclarecimentos necessários! 

mailto:cepfau@usp.br

