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Comissão	Eleitoral	para	a	Eleição	Intercalar	dos	Representantes	

dos	Alunos	no	Conselho	Geral	da	UTAD	

	

Ata	normativa	nº	2	

Procedimento	a	adotar	no	dia	do	ato	eleitoral	
 

 -------- Na sequência da reunião do dia seis do mês de dezembro de dois mil e vinte 

e dois, pelas dezoito horas e quinze minutos, a Comissão Eleitoral (CE) para a Eleição 

Intercalar dos Representantes dos alunos no Conselho Geral da UTAD, vem a 

informar do procedimento a adotar no dia do ato Eleitoral, que decorrerá no dia 

treze de dezembro, terça-feira, das dez horas até às dezoito horas, em cinco locais:  

 -------- Local	1: Polo I da ECAV, no átrio da entrada principal, para todos os cursos 

ancorados na Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias; ---------------------------------  

 -------- Local	2: Polo I da ECT, no átrio da entrada principal, para todos os cursos 

ancorados na Escola de Ciências e Tecnologia; -----------------------------------------------  

 -------- Local	3: Polo I da ECHS, no hall do piso I, para todos os cursos ancorados na 

Escola de Ciências Humanas e Sociais; ---------------------------------------------------------  

 -------- Local	4: Polo I da ECVA, no átrio da entrada principal, para todos os cursos 

ancorados na Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, à exceção dos seguintes: --  

 -------- Doutoramento em Ciências do Desporto; ---------------------------------------------  

 -------- Doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento; ----------------------------  

 -------- Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em atividades de 

academia; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em jogos desportivos 

coletivos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em prescrição do 

exercício e saúde; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mestrado em Desporto de natureza, sustentabilidade e saúde; ------------------  

 -------- Mestrado em Ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário; ---  

 -------- Mestrado em Gerontologia: atividade física e saúde no idoso; -------------------  

 -------- Mestrado Internacional em análise da performance desportiva; ----------------  

 -------- Licenciatura em Ciências do Desporto; ------------------------------------------------  

 -------- Licenciatura em Reabilitação Psicomotora; ------------------------------------------  
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 -------- Local	5: Polo II da ECVA (estrutura partilhada pela ECVA e pela ESS), no hall 

de entrada, para todos os cursos da Escola Superior de Saúde e os cursos indicados 

de seguida: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Doutoramento em Ciências do Desporto; ---------------------------------------------  

 -------- Doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento; ----------------------------  

 -------- Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em atividades de 

academia;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em jogos desportivos 

coletivos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mestrado em Ciências do Desporto com especialização em prescrição do 

exercício e saúde; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mestrado em Desporto de natureza, sustentabilidade e saúde; ------------------  

 -------- Mestrado em Ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário; ---  

 -------- Mestrado em Gerontologia: atividade física e saúde no idoso; -------------------  

 -------- Mestrado Internacional em análise da performance desportiva; ----------------  

 -------- Licenciatura em Ciências do Desporto; ------------------------------------------------  

 -------- Licenciatura em Reabilitação Psicomotora; ------------------------------------------  

 -------- Deste modo, nos locais de voto 1 a 4 haverá uma mesa eleitoral com uma 

urna e no local 5 haverá uma mesa eleitoral com duas urnas (uma para os eleitores 

da ESS e outra para os eleitores da ECVA pertencentes aos cursos anteriormente 

assinalados). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cada mesa de voto tem a seguinte constituição: ------------------------------------  

 -------- Polo	I	da	ECAV	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐		

 -------- Presidente: Prof.ª Cristina da Conceição Ribeiro Carlos. Suplente: Prof.ª Ana 

Patrícia Antunes Lopes. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vogais: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Helena Castro, al70746; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Filipe Lopes Teixeira, al78938; ------------------------------------------------------  

 -------- 3. Diogo Pereira, al77270; ----------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Matthis Vilaça, al74182. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Polo	I	da	ECT -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente: Prof. Carlos Manuel Margarido Matias. Suplente: Prof. Sérgio 

Madeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Vogais: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Rui Mota, al74143; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Juliana Costa da Cunha, al74684; ----------------------------------------------------  

 -------- 3. Diogo Miranda, al68490; --------------------------------------------------------------  

 -------- 4. João Sobreiro, al75773. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Polo	I	da	ECHS -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente: Prof. Manuel Gonçalo Fernandes. Suplente: Prof. Rolf Kemmler.  

 -------- Vogais: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Rita Espírito Santo, al78454;  --------------------------------------------------------  

 -------- 2. Gonçalo Ribeiro, al73793;  ------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Beatriz Costa, al73801;  ----------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Tiago Martins, al74065.  ---------------------------------------------------------------  

 -------- Polo	I	da	ECVA -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente: Prof.ª Edna Cabecinha. Suplente: Prof. Rui Teixeira. ----------------  

 -------- Vogais: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Marina Sousa, al73477; ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Aníbal Martins, al76013; --------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Lara Alves, al78486; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Daniel Costa, al74282. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Polo	II	da	ECVA/ESS (estrutura partilhada pela ECVA e pela ESS) -------------  

 -------- Presidente por parte da urna da ESS: Prof.ª Patrícia Pires. Suplente: Prof. 

Carlos Alberto Granjo. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente por parte da urna da ECVA: Prof.ª Graça Monteiro. Suplente: Prof.ª 

Isabel Gomes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vogais: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Diogo Gomes, al73588; Vitória Patrício, al76402 (13h às 18h); --------------  

 -------- 2. Isabel Carneiro, al73637; Diogo Campos, al73913 (10h às 13h); ------------  

 -------- 3. Ana Rita Rodrigues, al71701; --------------------------------------------------------  

 -------- 4. Cláudia Carneiro, al79061. ------------------------------------------------------------  

 -------- Todos os membros de cada mesa de voto devem estar presentes no fecho do 

ato eleitoral, isto é, antes das dezoito horas, para contabilização de resultados e 

assinatura da respetiva ata. -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- O presidente deve estar presente, obrigatoriamente, antes da hora de início 

da votação e no final do período eleitoral. -----------------------------------------------------  

 -------- Todos os elementos de cada mesa devem assegurar a rotatividade de 

presença sendo imperativo que estejam sempre três elementos na mesa de voto. --  

 -------- Às dezoito horas, e desde que não haja eleitores em fila de espera, os 

elementos das mesas de voto procedem à contagem dos votos, conferindo se o 

número de sufrágios coincide com o número de eleitores votantes. --------------------  

 -------- As mesas dos locais de voto 1 a 3 devem, de seguida, proceder à 

contabilização dos resultados eleitorais dos quais elaboram ata que deve ser 

assinada, de imediato, por todos os membros da mesa e pelo observador, caso exista. 

Em relação aos locais de voto 4 e 5, os elementos de cada mesa devem proceder do 

seguinte modo: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Quantificar o número de votos existentes em cada urna e confirmar o 

número de eleitores e elaborar uma ata com estes valores, que deve ser assinada, de 

imediato, por todos os membros da mesa e pelo observador, caso exista; -------------  

 -------- 2 – Presidente da mesa de voto do local 5 e os vogais representantes da ESS 

procedem ao escrutínio e elaboração da respetiva ata, que será assinada, de 

imediato, por estes três membros da mesa e pelo observador, caso exista; -----------  

 -------- 3 – Os restantes vogais da mesa de voto do local 5, acompanhados por um 

elemento da Comissão Eleitoral, transportam os votos referentes aos cursos acima 

mencionados para os juntar aos votos da mesa do local 4, que só iniciam o escrutínio 

após a junção de todos os votos do local 4 e do local 5 correspondente aos cursos 

afetos à ECVA. A ata de apuramento final de resultados da ECVA será assinada pelos 

elementos da mesa de voto do local 4 e os dois vogais da área das Ciências do 

Desporto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No final do escrutínio de cada Escola e a elaboração da respetiva ata, os votos 

são colocados em envelope fechado e assinado por todos os elementos associados a 

cada escola e conduzidos à sala D.2.23 de reuniões do piso dois do edifício da 

Reitoria onde se encontra a Comissão Eleitoral para proceder à conferência de votos 

por Escola e total, e a atribuição de mandatos. Para esta reunião são convidados os 

observadores e a mandatária da lista concorrente. -----------------------------------------  
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 -------- A Comissão Eleitoral deliberou, ainda, que o boletim de voto será impresso 

em folha branca e formatado de acordo com o modelo constante do Regulamento 

Eleitoral. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A presidente da Comissão Eleitoral, 

 

________________________________________________________________________ 

Paula Maria Machado Cruz Catarino 
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