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ATA

MESA DE VOTO PARA EL.EIÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA
DE SEGURANÇA INFORMÁTICA

ti
4aois dias do mês de Julho de dois mil e vinte e no âmbito do processo eleitoral conducente à

r-

O’ i’o do coordenador do curso de Mestrado em Engenharia de Segurança Informática do
àP”
çé
Instituto Politécnico de Beja, realizado nos termos do disposto na Lei n2 62/2007, de 10 de
Setembro, diploma que define o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES); do
disposto no artigo 662 n2 3, dos Estatutos do Instituto Politécnico de Bela, homologados por
Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de
Agosto de 2008, e publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2 série, n2 169, de 2 de
setembro de 2008; e o disposto no artigo n2 1 do Regulamento escolar interno dos cursos de 22
Ciclo do Instituto Politécnico de Beja, homologado pelo Exmo Senhor Presidente do lPBeja, em 24
de julho de 2019, assim como o regime jurídico instituído por Decreto-Lei n2 74/2006, de 24 de
março, alterado pelo decreto-Lei n2 63/2016 de 13 de setembro na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n2 65/2018, de 16 de agosto, e demais legislação aplicável ao 2 ciclo de estudos;
reuniu,

através

de

videoconferência

pela

plataforma

Zoom-Colibri

(https://videoconf

colibri.zoom.us/j/95990029724), e após o fecho das urnas pelas dezassete horas, nos termos e
para os efeitos previstos no Despacho n.2 67/PIPB/2020, a Mesa de Voto para eleição do
Coordenador do curso de Mestrado em Engenharia de Segurança Informática.
A presente reunião foi secretariada por Maria Isabel Costa Gonçalves Valente, a quem compete,
nos termos do referido Despacho, elaborar a presente Ata das operações de votação e
apuramento dos resultados.
Após o fecho das urnas, pelas dezassete horas, procedeu-se à contagem dos votos, registando-se
na presente Ata, os seguintes elementos obrigatórios:

i.

Nomes dos membros da mesa

Presidente: Sandra Isabel Rodrigues Bailoa
Vogal Efetivo: Maria Isabel Costa Gonçalves Valente
Vogal Efetivo: Maria Adelaide Rodrigues Tareco
Vogal Suplente: Jorge Herminio Pires
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Hora de abertura e de encerramento da votação e forma de reunião da assembleia de
voto

Hora de abertura da vota ção: Dez horas
Hora de encerramento da votação: Dezassete horas
Forma de reunião: videoconferência (Zoom Colibri)
sistema de voto “à distância”, através de formulário de voto online

iii.

Deliberações tomadas pela mesa

O Vogal suplente Jorge Herminio Pires foi dispensado devido à realização de uma prova
de avaliação em simultâneo e também pelo facto de a mesa já incluir dois vogais efetivos.

iv.

Número total de eleitores inscritos e votantes

Número total de eleitores inscritos: 13
Número total de eleitores votantes: 9

v.

Número de votos em docente elegível, os votos em branco e as abstenções

Armando de Jesus Ventura: O
Isabel Sofia Sousa Brito: 1
João Paulo Mestre Pinheiro Ramos e Barros: O
José Jasnau Caeiro: 1
Luís Carlos da Silva Bruno: O
Luís Filipe Nobre Horta Batista Garcia: O
Rui Miguel Soares Silva: 7
Número de Votos em Branco: O
Número de Abstenções: 4

vi.

As Reclamaç3es, protestos e contraprotestos

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

Quaisquer outras ocorrências que a mesa julgue dignas de menção
Não houve quaisquer outras ocorrências que a Mesa julgue dignas de menção.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas vinte horas e quarenta e cinco
minutos, e para constar, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada por
unanimidade, segue assinada pelos membros efetivos que integram a Mesa.

Beja, 2 de julho de 2020

A Presidente,

ç

.,

VC.C

Sandra Isabel Rodrigues Bailoa

O Vogal efetivo,

Maria Isabel Costa Gonçalves Valente

O Vogal Efetivo,

14

C

Maria Adelaide Rodrigues Tareco
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