Ata do ato eleitoral para a eleição do Conselho Coordenador do LEAF

A Comissão Eleitoral, designada através do Despacho nº1/LEAF/2020 de 2 de março
de 2020, é composta por:
Doutora Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu, que presidiu
Doutora Helena Manuela Gil Azinheira, Investigadora Auxiliar
Doutora Ana Cristina Riepenhausen Delaunay Caperta, Professora Auxiliar
Em função do regime excecional do Estado de Emergência, a Comissão Eleitoral para
a Eleição do Conselho Coordenador do LEAF decidiu, para dar cumprimento ao
calendário eleitoral, adotar o voto digital através da plataforma ADoodle (Anonymous
Doodle), sugerido pelo Eng. Tiago Picado, coordenador da Divisão de Informática do
ISA, o qual criou o sistema 'Systems Manager ISA' e foi também observador. Este
sistema de votação garante a votação anónima e que cada participante poderá votar
uma única vez e no dia e período de tempo determinado para a votação e ainda que os
resultados apenas serão conhecidos após o términus da eleição.
No dia trinta de março de dois mil e vinte, entre as nove e as dez horas a Comissão
Eleitoral enviou, via correio eletrónico e para cada um dos membros do LEAF constantes
no Caderno Eleitoral, uma mensagem informando acerca da forma de votação adotada.
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas nove horas e quarenta
e cinco minutos foi enviada pelo coordenador da Divisão Informática do ISA, com o
conhecimento e acordo da Comissão Eleitoral, uma mensagem para o endereço
eletrónico dos membros do LEAF constantes do Caderno Eleitoral. Esta mensagem com
origem do endereço no_reply@adoodle.org continha as indicações necessárias para a
participação na votação. A votação decorreu entre as dez e as dezassete horas.
A votação eletrónica teve início às dez horas do dia trinta e um de março de dois mil e
vinte e decorreu de forma ininterrupta até às dezassete horas. Este ato ocorreu dentro
da normalidade, não tendo sido apresentado quaisquer protestos ou reclamações. Findo
o período de votação o sistema ADoodle gerou os resultados tal como constam da figura
anexa.
Da mencionada contagem foram apurados os seguintes resultados:
Universo de votantes: 132
Total de votos registados: 81

Votos em branco: 15
Votos nulos: 1
Votos validamente expressos (Artigo 15º, n º7 do Regulamento para a Eleição do
Conselho Coordenador do LEAF): 65
Os resultados apurados demonstram que a lista alfa apresentada como candidata à
Coordenação do Centro de Investigação LEAF venceu por maioria absoluta este ato
eleitoral, sendo a Profª Isabel de Sousa a coordenadora.
Nada mais havendo a tratar e para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida
e considerada conforme, é assinada pelos presentes.
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