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DOSREPRESENTANTES
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ELEIçÃO
ara coNruNTADAsEcçÃoDEvoTo E DA coMrssÃo ELETToRAL

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e treze, no anfiteatrooito, Edifícioda Penteada,o
das Mesade Secçãode Voto e na presençê
da Comissão
Eleitoralprocedeu,com o Presidente
Presidente
pêlo projetode votaçãoonlineno GDAI,AntónioPires,
dã ListaB e de responsáveis
dos representantes
emitidosna plalafotmalnfoolunos
dosresultados
BrunoGaspaÍe PedroValente,à verificêção
Nenhumdosrepresentantes
da ListaA sefez representarna reuniãodo escrutínioeleitoral----

-

- - Pelasdêz horas procedera-seà abertura da Mesa de secçãode Voto,

-----

da
Técnicossupêrio.esda Universidade
A Ìúesade secçãode Voto foi presididapelosseBuintes

Madeird:---.

-----

- dâsdezhorasàsonzehoras:
NortonDias-----Teresa
Mariade MouraPortugal

----- - dasonzehoraS
Ferreira
Rubina
MarlaPereira
àsdozehoras
e trintaminutos:
------- das dozehorase trinta minutosàs dêzasseis
horase trinta minutos:TeresaMariade Moura
NortonDiãsPortusal
------ - dasdezasseis
Ferreìra
MaíiaPereira
horas:Rubina
horase trintaminutosàsdezassete
------ - dasdezassete
horasàsdêzanovehoras- TerêsâMariade MouraPortugalNortonDias
-''---

da ListaA estêvea car8odosseguinteselementos:-de Voto,a representação
Na Mesade Secção
- - dasdezhorasàscatorze
Mendonça
AnâRaquel
Carvalho
horase tíintaminutosl

-'

---------- dãscatorzehorase trìnta minutosàs quinzehorâs:Sérgiolosé CorrêiaRodrigues
Mêndonça
Carvalho
horas: AnaRaquel
dasquìnzehorasàsdezasseis
..---- - dâsdezasseis
horasàs dezoitohoras:Sérgiolosé CorreiaRodri8ues-------

- dasdezoitohorasàsdezanovehoras:nãose registoua presençade qualquerelemento ------

-----

elementos: da ListaB estevea car8odossêSuintes
Na Mesade Secçãode Voto,a represêntação

'....-- - dasdezhorasàsdozehoras:JoséÉlvìoGanânça
azevedo------------

- dasdozehorasàscatorzehoras:LeandroFreitasBarbosa-------

----- dascêtorze
Pereira
Antónro
loãoApolìnário
horase trintaminutos:
horasàsdezasseis

-..--- - dasdezasseis
XavierFêrreiraCapelo--horâs:Francisco
horase trinta minutosàsdêzassete
----------- A Mesade Secção
de voto nãoregistouqualquervoto por correspondência.

-

---

qualquer
votopor procuração
de Votonãoregistou
A Mesade Secção

---

---_ ---Apóscontagemdosvotosna plataformalnfoalunos,apurarafi-seos seguintesrêsultados:
P a g i n 1a d e 2

-----

quinhentose quinze
Númêrototal de votosregìstados:

----

e um
Votosfavoráveis
à ListaA:noventa

-----

à ListaBìtrezentose noventãê quatro
votosfavoráveis

------ Votosbrancos:trinta------

Votosnulos:o sistemaìnformáticoonl,renão pêrmite

-----

De acordocom os rêsultadosapuradosfoi aplicadoo métodode Hondtconformeregulamentado

a seguintêdistribuição
no artigodécimooitavodo RetulâmentoEleitoraldo ConselhoGeral,retistando-se
de mandâtos:
ListaA-sem mandatos
-

-- ListaB - três mandatos,tendosidoeleitos:Francisco
XavierFerreiraCapelo,LeandroFreitasBarbosa

Pereira.-------e AntonioJoãoApolinário
----

A presente
eleitoral.
ã rêuniãode escrutínio
â tÍatar,deu-sepor encerrada
E nadamaishavendo

da Mesâde Secção
peloPresidênte
Eleitorale pêloselementospresêntes
da Comissão
ata vai serassinada
deVoto.---------Mesadê secçãode Voto
Píesidentê
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Dias)
(ÌeresaMariade MouraPortugal'Norton

Eleitoral
o Presìdente
dâ Comissão

(Francisco
JosáVieiraFêrnandes)
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