
Como votar 

De forma inovadora a consulta à comunidade acadêmica para escolha do Reitor e Vice-reitor(a) 

da Universidade Federal de Goiás, mandato 2018-2021, será realizada no Sistema Integrado de 

Gestão de Eleições - SIGEleição. 

A consulta terá início às 8 horas do dia 27/06 (terça-feira) e término às 21 horas do dia 28/06 
(quarta-feira), ininterruptamente, pela internet através do Portal UFGNet ou diretamente no 
endereço  sigeleicao.sistemas.ufg.br 
 
Para acessar o SIGEleição o eleitor deve estar cadastrado no Portal UFGNet e possuir Login 

único (Usuário) e Senha. 

Login é a parte inicial do e-mail da UFG, por exemplo se o e-mail for teste@ufg.br, neste caso o 
login é teste. Verifique se o seu login dos sistemas da UFG está ativo e se ainda você lembra da 
sua senha, acessando na página principal da UFG (https://www.ufg.br/), ou no link do 
PortalUFGNet 
(https://ufgnet.ufg.br/cas/login?locale=pt_BR&service=https%3A%2F%2Fufgnet.ufg.br%2F). 
  
Caso apareça a mensagem "Usuário ou senha inválidos" na parte inferior tem três opções: 
 
a) Esqueci login único ou senha 
>>Neste caso você precisa entrar com seu e-mail para recuperar seu usuário e/ou senha (foi um 
outro e-mail pessoal que você cadastrou quando da criação do e-mail ufg como opção de 
recuperação de dados); Se você não lembra deste e-mail pessoal ou não tem mais acesso a ele 
a única forma de alterar a senha é a seguinte: 
 
-Servidores >> deverão ir pessoalmente à Seção de Cadstrao/DP/UFG; 
 
-Estudantes de Graduação - deverão procurar a Coordenação do Curso de Graduação; 
 
-Estudantes de Pós-Graduação - deverão procurar a Coordenação de Pós-Graduação. 
 
b) Criar login único   
Seguir solicitações das telas. 
 
c) Ajuda, caso tenha dúvida. 
 
Se consegue entrar no Portal UFGNet, e não consegue acessar o SigEleição, abra um chamado 

(GLPI): 

https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.

php 

Se não conseguir acessar o Portal UFGNet, ligue para o SAU Cercomp: 62 3521 1079 

 
Em caso de dúvidas acesse o Manual para criação de login e senha, no link: 
https://www.ufg.br/up/1/o/Manual_Login_U%CC%81nico_-_CERCOMP15.pdf 
 
O tutorial (escrito) do sistema está disponível no Portal SIG-

UFG: http://portalsig.ufg.br/p/20415-sigeleicao-como-votar 
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