Processo de eleição para a constituição da Assembleia
Ata da reunião da Comissão Eleitoral
Votações para a eleição dos representantes da comunidade universitária na Assembleia
------ Ao quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às 19 horas e 30 minutos, na sala da Presidência da Faculdade (D.098), no campus de Ponta Delgada, reuniuse a Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes da comunidade universitária
na Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A referida comissão eleitoral, nomeada pelo Despacho n.º 1/2021 do Presidente
da Assembleia, datado de 16 de fevereiro de 2021, é constituída pelos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rolando Lima Lalanda Gonçalves (presidente); --------------------------------------------------- Magda Eugénia Pinheiro Brandão Costa Carvalho (efetivo); ---------------------------------- Paulo Jorge de Sousa Meneses (efetivo); ----------------------------------------------------------- Maria Madalena Marcos Carlos Teixeira da Silva (suplente); ---------------------------------- Fernando Jorge Afonso Diogo (suplente); ---------------------------------------------------------- Luís Duarte Pereira da Terra (suplente). ------------------------------------------------------------ Estiveram presentes todos os membros efetivos. ----------------------------------------------- O propósito da reunião foi, conforme previsto no regulamento interno para os
atos eleitorais da unidade orgânica, o de proceder ao apuramento final global das votações para os representantes dos docentes e investigadores, para os representantes
dos estudantes e para os representantes dos não docentes e não investigadores na
Assembleia da Faculdade.-------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto no ponto iii da alínea d) do número 1 do artigo 13.º do
Regulamento acima referido, registou-se, para cada um dos corpos, o número total de
eleitores, o número total de votantes e o número de votos por correspondência, conforme consta do Anexo da presente ata, da qual faz parte integrante. -------------------------- Nos termos do disposto no ponto iv da alínea d) do número 1 do artigo 13.º do
mesmo Regulamento, registou-se, para cada um dos corpos, o número de votos obtidos por cada elemento, o número de votos brancos e o número de votos nulos, os
quais são indicados no mesmo anexo.------------------------------------------------------------------------ Assim, de acordo com os resultados apresentados no Anexo I e em conformidade com o disposto no Artigo 10.º e no Artigo 11.º do Regulamento antes referido,
foram eleitos os seguintes elementos:----------------------------------------------------------------------- Para os representantes do corpo de docentes e investigadores na Assembleia
de Faculdade, foram eleitos por esta ordem: ------------------------------------------------------------- Ana Cristina Correia Gil: 27 votos -------------------------------------------------------------------- Maria Madalena Marcos Carlos Teixeira da Silva: 18 votos ------------------------------------ Suzana Nunes Caldeira: 13 votos ---------------------------------------------------------------------- Susana Paula Franco Serpa Silva: 12 votos ---------------------------------------------------------- Francisco José Rodrigues Sousa: 12 votos ----------------------------------------------------

------- Rolando Lima Lalanda Gonçalves: 11 votos ------------------------------------------------------- Paulo Jorge de Sousa Meneses: 11 votos ------------------------------------------------------------ Para os representantes do corpo de não docentes e não investigadores na Assembleia de Faculdade, foram eleitos por esta ordem:-------------------------------------------Lista A (única): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Derrick Mendes ----------------------------------------------------------------------------- 1.º suplente: Odália Maria Sousa Martins---------------------------------------------- 2.º suplente: Carmélia da Conceição Oliveira Medeiros----------------------------------------- Para os representantes do corpo de estudantes na Assembleia de Faculdade, foram eleitos por esta ordem:--------------------------------------------------------------------------------- Paula Cristina Moniz Botelho: 47 votos -------------------------------------------------------------- Ana Sofia Tavares Amaral: 46 votos ------------------------------------------------------------------ Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 20 horas e 30 minutos,
tendo-se lavrado a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos
os membros da comissão eleitoral. --------------------------------------------------------------------
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