ATA DO ATO ELEITORAL
Pelas nove horas e cinquenta minutos do décimo quinto dia do mês de março de dois mil e vinte
e um reuniu a Mesa de Voto para a eleição do Diretor do Departamento de Ciências Florestais
e Arquitetura Paisagista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a seguinte ordem
de trabalhos:
•
•

Ato eleitoral

Apuramento de resultados

Na abertura estiveram presentes os Professores Doutores José Luís Penetra Cerveira Lousada
(Presidente), Simone da Graça Pinto Varandas e Filipa Conceição S. F. Torres Meneres Manso
(vogais)
1. Às dez horas, o presidente da Mesa de Voto lacrou as urnas e procedeu-se ao início do
ato eleitoral, o qual decorreu até às dezasseis horas, não tendo havido qualquer
ocorrência a registar.
2. Findo o ato eleitoral, às dezasseis horas, e na presença de todos os membros da mesa,
deu-se início ao apuramento dos resultados, dando origem aos seguintes valores:
Total de inscritos no caderno eleitoral definitivo: dezassete;
Total de votantes: Dezasseis;
Votos brancos: Três;
Votos nulos: Zero;
Votos na lista A: Treze;
Abstenções: Uma;
Boletins de voto inutilizados: Zero;
Boletins de voto não utilizados: Quatro;
Boletins de voto impressos: Vinte.
3. De acordo com estes resultados, foi eleito para Diretor do Departamento de Ciências
Florestais e Arquitetura Paisagista o Professor Doutor Frederico Meireles Alves
Rodrigues.
4. Cumprindo o Regulamento Eleitoral, a Comissão Eleitoral procedeu à verificação e
divulgação dos resultados.
5. Ainda de acordo com o Regulamento Eleitoral, os boletins foram recolhidos e lacrados
em envelopes próprios, assinados no exterior pelos elementos da Mesa Eleitoral. Toda
esta documentação será entregue à Presidente de Escola.
6. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, tendo sido lavrada a
presente ata, assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral
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