
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Reitoria

Comite de Governança Digital

PARECER Nº 1/2020 - RTR-CGD/RTR/IFMT
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RECEBIDO: OFÍCIO Nº 5/2020 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 18 de setembro de 2020.OFÍCIO Nº 5/2020 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 18 de setembro de 2020.

INTERESSADO: GT da Elaboração da minuta do regulamento para escolha dos cargos de Reitor e Diretores-GeraisGT da Elaboração da minuta do regulamento para escolha dos cargos de Reitor e Diretores-Gerais
dos Campi e Campi Avançados/CONSUP.dos Campi e Campi Avançados/CONSUP.

ASSUNTO: Parecer de viabilidade técnica ao uso do Sistema de Votação online Helios Voting.Parecer de viabilidade técnica ao uso do Sistema de Votação online Helios Voting.

1.           Trata-se de solicitação de parecer de viabilidade técnica ao uso do sistema de votação online Helios
Voting, encaminhado pelo Presidente do Grupo de Trabalho para Elaboração da Minuta de Regulamento para o
Processo de Consulta para escolha dos cargos de Reitor(a) e Diretores(as)-gerais (Resolução CONSUP nº 053, de
31/08/2020), no qual indaga se o referido sistema é capaz de garan r ao processo a acessibilidade, transparência,
confidencialidade, auten cidade, possibilidade de auditoria e integridade. Bem como se permanece garan da a
segurança jurídica do processo eleitoral, especialmente quanto à operacionalização da votação e da apuração de
resultados do processo de consulta eletrônica virtual a comunidade.

2.   Cabe registrar que o presente parecer encontra-se subsidiado pelas competências elencadas no Art. 2º do
Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, (que Ins tui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a
2022, no âmbito dos órgãos e das en dades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências) e pela Portaria IFMT nº 1.508/2020 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 28 de
julho de 2020, (Ins tuiu o Comitê de Governança Digital - CGD no âmbito do Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso).

3.   No obje vo de emi r parecer acerca da solicitação, este Comitê de Governança Digital, registra que o objeto
em tela foi analisado juridicamente pela Procuradoria Federal atuante no IFMT, a qual validou a u lização do
sistema Helios Voting. A manifestação da Procuradoria encontra-se na COTA n. 00070/2020/PFE-IFMT/PFIFMATO
GROSSO/PGF/AGU e foi respaldada por avaliações de especialistas qualificados de grandes organizações que
u lizaram o sistema. Ademais, sociedades cien ficas e profissionais além de inúmeras Ins tuições de Ensino
Superior do Brasil já fizeram uso do sistema, entre as quais podemos citar a Universidade de São Paulo (USP),
Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) e Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). O Helios Vo ng é usado também pela Rede Federal, tais
como: Ins tuto Federal do Pará (IFPA), Ins tuto Federal de Goiás (IFG), Ins tuto Federal de Rondônia (IFRO),
Ins tuto Federal de Minas Gerais (IFMG), Ins tuto Federal de Santa Catarina (IFSC), Ins tuto Federal Fluminense
(IFF), entre outros. Organizações públicas como Defensoria Pública da União e Tribunal de Jus ça de Minas Gerais,
além de sociedades cien ficas como Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a Associação Brasileira de
Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC), entre outras, u lizam o sistema para eleição de suas
diretorias. 

4. Também foi ins tuída por meio da PORTARIA 1.739/2020 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 26 de
agosto de 2020, Comissão para Avaliação Técnica do so ware Helios Vo ng. Sendo que a NOTA TÉCNICA Nº
2/2020 - RTR-DSTI/RTR/IFMT concluiu que o sistema é capaz de garantir:

· acessibilidade: o sistema é acessível pois é desenvolvido em plataforma web que pode ser acessada nos
principais browsers do mercado como Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari, que são ferramentas acessíveis e
compatíveis com softwares diversos de acessibilidade, sendo compatíveis com qualquer dispositivo computacional
da atualidade.

· transparência: o sistema possui so ware livre e acessível a qualquer cidadão, e mesmo assim permanece seguro
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