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ELEIÇAO PARA COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM AGRONOMIA

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA ELEIÇÃO

Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e vinte, das 10h as 17h, e no âmbito do processo

eleitoral conducente à eleição do coordenador de curso da Licenciatura em Agronomia, do

Instituto Politécnico de Beja, a realizar nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.-°

62/2007, de 10 de setembro, nos artigos 66.2, e $9.2, n.2 11, dos Estatutos do Instituto

Politécnico de Seja, homologados por Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de agosto de 200$, e publicados no Jornal Oficial, o Diário

da República, 2. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 200$, de págs. 38 465 a 3$ 478, com

início de vigência no dia 3 de setembro de 200$ e no Regulamento Escolar Interno nos cursos

de 12 ciclo do lP Seja após o encerramento do período de votação, através do link

https://oortal.ipbeja.ot/comguest/pde?stage=FillSurvey&id=2O1742&securityKey=OÍNY2DYjT

GlTiYipv4IxXQ%3D%3D&securityl<ey=OjNY2DYjTG1TiYipv4IxXO%3D%30 no edifício da Escola

Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares, em Beja, reuniu o Júri, nos termos e para os efeitos

previstos no ponto C do Despacho n.2 692/PIPB/2020, datado de 15 de Junho de 2020, do

Exmo. Senhor Presidente do Instituto, Professor João Paulo Trindade, o Júri para eleição do

Coordenador do Curso de Licenciatura em Agronomia, composta pelos seguintes elementos:

Membros Efetivos

Presidente: Doutora Silvina dos Anjos Pimenta Marques Maia Ferro Palma

Vogal (secretária): Doutora Antónia Teresa Zorro Nobre Macedo

Vogal : Doutora Patrícia Alexandra Dias de Brita Palma
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MembrosSupíentes.

Vogal: Doutora Maria João Barata de Carvalho

Vogal: Mestre Isabel Maria de Brito Raposo Guerreiro

Secretariou a presente reunião Doutora Antánia Teresa Zorro Nobre Macedo, a quem

compete, nos termos do Despacho n.2 692/PIPB/2020, de 15 de Junho, elaborar a presente Ata

das operações de votação e apuramento de resultados

Após o encerramento do período de votação , pelas 17 horas, procedeu-se à contagem dos

___________

votos, registando-se na presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatórios

Nomes dos membros da mesa;

Presidente: Doutora Silvina dos Anjos Pimenta Marques Maia Ferro Palma

Vogal (secretário): Doutora Antónia Teresa Zorro Nobre Macedo

Vogal : Doutora Patrícia Alexandra Dias de Brito Palma

Membros Suplentes

Vogal: Doutora Maria João Barata de Carvalho

Vogal: Mestre Isabel Maria de Brito Raposo Guerreiro

Hora de abertura e de encerramento da votação e link da

votação;

Hora de abertura da votação: 10:00 horas;

Hora de encerramento da votação: 17:00 horas;

Local da votação: hiperligação: através do Iink

https://portaI.ipbeia.pt/cornquest/page?stage=FiIISurvey&iU201742&securityKey=OjNY2DYi

G 1TiYipv4lxXQ%3D%3D&secuntyKeyONY2DYjTGiTiYipv4IxXQ%3D%3D

ii. Número total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 27 (vinte e sete)

Número total de eleitores votantes: 15 (quinze)
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iii. Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos

nulos;

Número de votos no docente: Doutor Nuno Manuel Ramos dos Santos Beja: 12 (doze) votos

Número de votos na docente Doutora Alexandra Tela da Costa Trincalhetas Tomaz: 2 (dois)

votos

Número de votos na docente Doutora Sofia Teresa Assunção Ramôa: 1 (um) voto

Número de votos em branco: O (zero) voto

Docente eleito: Doutor Nuno Manuel Ramos dos Santos Beja

iv. Reclamações, protestos e contraprotestos;

Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos não se

verificaram. Não havendo quaisquer outras ocorrências que o Júri julgue dignas de menção. O

Júri reuniu dia 3 de Julho e após proceder à contagem dos votos e à assinatura da ata, o Júri

enviará esses elementos ao Director da Escola, para que este proceda, de imediato, à sua

remessa, sob a forma de resultados finais, ao Presidente do Instituto

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, pelas 11 horas e vinte minutos, e

para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida em voz alta e aprovada por

unanimidade, segue assinada por todos os membros que integram o Júri

Beja, dia três de Julho de 2020

Os membros do júri:
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