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Symptom (public)
O demandante está em processo de conhecimento e ambientação no módulo
SIGA-Eleição

Problem (public)
O demandante deseja realizar de maneira adequada os testes para que tenha um
conhecimento mais amplo acerca das funcionalidades e dos principais conceitos
empregados no módulo SIGA-Eleição.

Solution (public)
A seguir os passos necessários para uma completa bateria de testes do módulo
SIGA-Eleição:
- Caso ainda não esteja seguro sobre o funcionamento ou queira relembrar os
conceitos básicos utilizados no módulo SIGA-Eleição, revisite a FAQ de manual
do sistema: [1]Eleição - guia rápido (manual) do módulo SIGA-Eleição;
- Já com o acesso concedido pelo CGCO, na data agendada, o Coordenador deve
então acessar o Módulo SIGA-Eleição em nosso ambiente de homologação, através
do seguinte link: [2]https://sigahomologacao.ufjf.br/
OBS: Utilize as mesmas credenciais (CPF e senha) utilizados no SIGA de
produção;
- Configure a eleição de teste (eleição simulada) de forma mais fiel possível
ao processo real que será futuramente criado no ambiente de produção;
- Especificamente durante a realização dos testes, ou seja, somente no
ambiente de homologação, certifique-se de que as datas (início e fim de cada
fase) estejam compreendidas no dia corrente, já que esses dados serão perdidos
após a zero hora (lembrando que essa é uma característica intrínseca ao nosso
ambiente de testes);
- A eleição mudará automaticamente de fase toda vez que for alcançada a
data/hora conforme parametrizada;
- Para que a eleição possa ser testada em todas as suas fases é fundamental
que pelos menos mais três pessoas sejam convidadas a fazer parte desse teste,
preenchendo assim todos os papeis disponíveis no processo, sendo os
obrigatórios, ao menos um elegível e no mínimo dois eleitores. Lembre-se de
que todos os convidados para o teste devem acessar também a área de
homologação, sendo assim, passe para eles o link informado no primeiro tópico
dessa FAQ, assim como a observação sobre o login;
- O módulo SIGA-Eleição dispara mensagens do SIGA3, assim como e-mails (para
aqueles usuários que tiverem o e-mail atualizado e devidamente cadastrado no
SIGA) para todos os participantes envolvidos em alguma fase do processo
eleitoral. Entretanto, esse comportamento está desabilitado no ambiente de
testes, evitando assim mal-entendidos envolvendo pessoas que não estejam
participando ou não estejam cientes de que testes desse tipo estão sendo
realizados. Mas não se preocupe, no ambiente de produção as mensagens serão
enviadas no devido tempo conforme o decorrer das fases do processo eleitoral;
- Seguindo essas orientações você terá um ciclo completo do módulo
SIGA-Eleição, passando por todas as fases do processo;
- Concluídos os testes, dê continuidade ao objetivo de [3]criar uma eleição
no SIGA
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