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1. Apresentação
Este relatório foi conduzido observados a estrutura da Ins tuição e o contexto atual. De modo resumido,
considera-se os tópicos:
Estrutura mul campi do IFNMG;
Comunidade formada basicamente por TAE's, docentes e discentes;
Polos de Educação a Distância;
Processo democrá co para escolha dos representantes nos órgãos colegiados e dirigentes;
Custos com logís ca, material e mobilização de equipes locais;
Momento de pandemia: COVID-19.

2. Objetivo
O obje vo deste documento é avaliar a solução Helios Vo ng enquanto sistema de votação online para o
IFNMG.

3. Requisitos para o sistema
Os seguintes requisitos são considerados importantes na deﬁnição de uma solução para viabilizar um
processo eleitoral, qualquer que seja o pleito, em plataforma web.
Permi r apenas o voto de eleitores considerados aptos no processo;
Cada eleitor tem direito a um único voto;
Garan a do sigilo do voto;
Facilidade de acesso e uso da solução;
Transparência do processo;
Garan a da integridade dos votos;
Segurança.

4. Fase de levantamento
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Foi realizada uma pesquisa na internet por soluções para votação online e que preferencialmente tenham
sido u lizadas por ins tuições parceiras. Entre as opções encontradas, uma em par cular chamou a
atenção: o Helios Vo ng.
Seguem algumas páginas de ins tuições que u lizam o sistema:
IFSC: h ps://d c.ifsc.edu.br/sistemas/sistema-de-votacao-on-line-helios/;
IFPR: h ps://reitoria.ifpr.edu.br/comissao-eleitoral-do-consup-divulga-informacoes-a-respeitodo-processo-de-eleicao/;
IFF: h p://portal1.iﬀ.edu.br/reitoria/no cias/conselho-superior-aprova-votacao-online;
IFG: h ps://www.ifg.edu.br/component/content/ar cle/138-ifg/pro-reitorias/desenvolvimentoins tucional/d /tecnologia-da-informacao/396-servicos-de- ?showall=&start=20;
USP: h ps://jornal.usp.br/ins tucional/usp-implanta-sistema-inedito-de-votacao-eletronica/;
UTFPF: h p://www.u pr.edu.br/no cias/geral/couni-aprova-eleicao-remota-para-escolha-dereitor-da-u pr;

5. O sistema Helios Voting
O Helios Vo ng é um sistema de votação online com auditoria aberta, desenvolvido pelo pesquisador do
grupo de criptograﬁa e segurança da informação do Ins tuto de Tecnologia Massachuse s (MIT, na sigla
em inglês), Ben Adida.
Segundo ar go de 2008 de autoria dos idealizadores do projeto, o sistema atende casos em que são
necessárias eleições conﬁáveis e secretas, mas a coerção não é uma preocupação séria. Por meio de
métodos criptográﬁcos, o voto do eleitor é man do em segredo. Além disso, o sistema não fornece ao
eleitor nenhuma evidência da sua opção de voto.
Embora o código-fonte do projeto original do sistema esteja disponível na web
(h ps://vote.heliosvo ng.org), optou-se por testar uma versão do sistema modiﬁcada pelo IFSC, por
permi r integração com base local de usuários da Ins tuição, possuir interface na língua portuguesa e
também contar com alguns ajustes para melhoria da usabilidade do sistema. O código-fonte desta versão
do IFSC, bem como orientações para instalação e uso, estão disponíveis no endereço
h ps://github.com/ifsc/helios-server.
O Anexo I (doc. SEI nº 0594182) descreve o funcionamento básico do sistema desde a criação de uma
eleição até a apuração do seu resultado, executado em um ambiente de homologação.
5.1 Pontos positivos
A seguir são listados alguns critérios que validam a opção pelo Helios Vo ng.
Sistema de código aberto;
U lização de técnicas elaboradas para garan a do sigilo do voto;
Privacidade: somente o eleitor sabe a opção do seu voto;
Rastreabilidade: cada eleitor tem um número rastreável de seu voto;
Auditável: o sistema permite a validação e recontagem dos votos publicamente;
Con nuidade do projeto base, com evolução das funcionalidades do sistema;
Comprovação: avaliado por especialistas qualiﬁcados e u lizado por grandes organizações;
Possibilidade de restringir o grupo de eleitores por processo eleitoral.
5.2 Pontos Questionáveis
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Durante testes com a ferramenta Helios Vo ng, também foram elencados alguns pontos que poderiam
ser revistos. São eles:
É permi do iniciar o processo de votação sem estar auten cado no sistema; a auten cação é
exigida no momento da conﬁrmação do voto;
A princípio, o sistema é modelado para permi r o eleitor votar mais de uma vez durante a vigência
do processo; porém, apenas o úl mo voto é contabilizado;
O sistema não aplica pesos por categoria de eleitores na contabilização dos votos.
No entanto, cabe observar que, por se tratar de uma solução de código livre, é permi do adequá-la às
necessidades da Ins tuição.
Além desses pontos acerca do sistema, é importante destacar o fator de auten cação dos eleitores.
Atualmente, os usuários dos sistemas do IFNMG se concentram em uma base central, válida para
servidores técnico-administra vos, docentes, discentes, colaboradores e terceirizados. E, por isso, é
preciso uma atenção especial na deﬁnição dos eleitores aptos para cada processo.
Deve-se considerar questões como:
Pessoas com cadastro desatualizado ou desligados da ins tuição, mas com usuário a vo;
Bolsistas e colaboradores poderão ou não par cipar do processo?;
A EAD possui um quan ta vo elevado de discentes, comparado ao ensino presencial. Todos os
alunos, de fato estão vinculados à ins tuição?;
Todo usuário do IFNMG tem conhecimento da sua senha de acesso?;
A senha de usuário é passível de sofrer alteração contra a sua vontade e essa gerência é
descentralizada.
5.3 Infraestrutura Computacional
A Ins tuição dispõe de infraestrutura sa sfatória para hospedar o sistema de votação online Helios
Vo ng. O sistema é implementado a par r de soluções de código aberto e, portanto, não há custos. Há
também a possibilidade de hospedagem em infraestrutura de nuvem contratada aumentando a
disponibilidade do serviço e segurança de acesso presencial não autorizado.
5.4 Implementação e Manutenção da solução
A versão personalizada pelo IFSC incorpora funcionalidades que atendem a realidade do IFNMG, em
especial o uso do método de auten cação em base central, como já ocorre com os demais sistemas da
Ins tuição.
Em atendimento dos requisitos levantados a adaptação para restringir o acesso ao processo de votação e
a restrição de possibilidade de votação por mais de uma vez já foi implementada o código fonte
disponibilizado para uso do IFNMG já difere da versão do IFSC
Apesar das mudanças já implementadas, é importante destacar que a equipe de desenvolvimento atual
não possui know-how para com as tecnologias u lizadas na construção do Helios Vo ng. E, dependendo
das necessidades de adequação do sistema, devem ser observadas as diﬁculdades técnicas, bem como a
curva de aprendizagem e os prazos para disponibilização do sistema em ambiente de produção.

6. Conclusão
A solução Helios Vo ng se apresenta como um sistema diferenciado e maduro para mediar um processo
de votação online, inclusive diversas ins tuições já o u lizam para escolha de representantes de
colegiados.
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Percebe-se ainda um grande interesse da comunidade acadêmica no seu desenvolvimento como objeto
de pesquisa. E isso tende a agregar novas funcionalidades, corrobora para a sua relevância, e permite,
pois, sua constante evolução.
Apesar disso, o sistema por si e somente não garante o sucesso do processo eleitoral. É necessário uma
integração de a vidades entre todas as partes envolvidas no processo, desde as regras, a deﬁnição de
procedimentos para validação e transparência para a comunidade.
O estudo [Chaves and de Mello 2014] aponta que a solução Helios Vo ng pode ser ques onada em
eleições com grande probabilidade de coação de eleitores, principalmente sobre a garan a da
pessoalidade do voto, ou seja, nenhum eleitor poderia se passar por outro. Essa questão foi apresentada
na seção Pontos Ques onáveis.
Deste modo, considerando uma eleição acessível de qualquer lugar que tenha conexão à internet, ainda
que se u lize uma relação de eleitores restrita e estes dados sejam importados para o sistema, deve
haver uma forma de garan r que todos os par cipantes aptos tenham conhecimento do seu acesso
(usuário e senha), a ﬁm de evitar a manipulação e/ou fraude no processo.
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