COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ATA N.º7/2021

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu pelas dezassete horas e
trinta minutos, por videoconferência, através da plataforma Zoom/Colibri, seguindo o
endereço
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/87134857362?pwd=VjZOTUdSN3FJM0Z5OWo5MUd2Ri9oQT09, a Comissão
Eleitoral (doravante CE) para a eleição do Diretor do Departamento de Matemática, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1. Verificação dos resultados do ato eleitoral;
Ponto 2. Divulgação do resultado do processo eleitoral.
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a CE recebeu o envelope contendo os
boletins de voto resultantes do processo eleitoral, devidamente lacrado e assinado pelos
membros da Mesa Eleitoral, assim como a Ata com o apuramento dos resultados.
Após a verificação dos documentos, os resultados do processo eleitoral para a Eleição do
Diretor de Departamento de Matemática, foram os seguintes:
•

Número de boletins rececionados pela Mesa Eleitoral: trinta e três (33)

•

Número total de inscritos no Caderno Eleitoral Definitivo: trinta e um (31)

•

Número de boletins utilizados: vinte e nove (29)

•

Número de boletins inutilizados: quatro (4)

•

Número total de votantes: vinte e nove (29)

•

Número de votos validamente expressos no único candidato, Irene Cristina Salgueiro
de Oliveira: vinte e dois (22)

•

Número de votos brancos: seis (6)

•

Número de votos nulos: um (1)

•

Número de abstenções: dois (2)

Face a estes resultados, a candidata Irene Cristina Salgueiro de Oliveira foi eleita Diretora do
Departamento de Matemática para o quadriénio 2021-2025.
O apuramento dos resultados do processo eleitoral serão objeto de publicitação, através da
presente Ata, no sítio da ECT https://www.utad.pt/ect/ e no sítio da UTAD
https://www.utad.pt/universidade/eleicao-dir-dep/ , criados para o efeito.
A CE decidiu ainda enviar estas informações, por correio electrónico, aos membros do
Conselho de Departamento.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata,
que depois de lida, vai ser assinada por todos os elementos presentes.
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