
   

 

Considerando que: 

• Os representantes dos estudantes no Conselho de 

Representantes e no Conselho Pedagógico são eleitos pelo 

período de 1 ano; 

• São eleitores e elegíveis os estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal 

(ESTBarreiro/IPS) matriculados ou inscritos em cursos com 

duração igual ou superior a um ano, à data da publicação dos 

cadernos eleitorais; 

 

Determino o seguinte: 

1. Que seja desencadeado o processo de eleição dos 

representantes de estudantes no Conselho de Representantes e 

no Conselho Pedagógico da ESTBarreiro/IPS. 

2. A eleição dos representantes dos Estudantes, é efetuada de 

acordo com o sistema proporcional, por listas. 

3. Para os representantes dos estudantes no Conselho de 

Representantes, cada lista deve ter a identificação de 3 (três) 

candidatos efetivos e de 3 (três) suplentes, não podendo um 

Estudante ser candidato por mais do que uma lista. 

4. Para os representantes dos estudantes no Conselho 

Pedagógico, cada lista deve ter a identificação de 5 (cinco) 

candidatos efetivos e de 5 (cinco) suplentes, devendo-se 

garantir, no conjunto dos candidatos efetivos e dos suplentes, 

pelo menos um estudante de cada tipologia de formação 

(CTeSP, Licenciatura e Mestrado) e não mais do que três 

Estudantes de cada curso, não podendo um Estudante ser 

candidato por mais do que uma lista. 

5. Às listas que não se encontrem em conformidade será dado um 

período de retificação, em acordo com o definido no Calendário 

Eleitoral. 
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6. A apresentação de listas será feita no Secretariado da Direção 

(piso 5), entre as 10h00 e as 17h00, dentro dos períodos 

definidos no Calendário Eleitoral e em acordo com o aplicável. 

7. Caso não se verifique a apresentação de listas de candidatos, 

em ambos os períodos definidos, todos os Estudantes serão 

elegíveis, considerando-se válidos os votos com indicação de 

até 3 (três) candidatos estudantes no caso do Conselho de 

Representantes e 5 (cinco) candidatos estudantes no caso do 

Conselho Pedagógico. Em caso de empates haverá nova volta 

eleitoral contendo o boletim de voto os candidatos empatados. 

Nesta circunstância consideram-se válidos os votos com 

indicação de 1 (um) candidato. 

8. A mesa de voto é composta no mínimo por dois membros da 

Comissão Eleitoral. 

9. Cada lista pode designar um representante junto da Comissão 

Eleitoral e mesa de voto. 

10. Compete à Comissão Eleitoral: 

a. Verificar se as candidaturas estão em conformidade com a lei 

e com este Regulamento e decidir sobre a sua aceitação ou 

exclusão, podendo pedir retificações; 

b. Decidir sobre reclamações e recursos em relação ao processo 

eleitoral; 

c. Organizar a mesa de voto, proceder ao escrutínio final dos 

votos e elaborar a correspondente ata que entregará ao 

Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal; 

d. Assegurar a regularidade do ato eleitoral e decidir sobre as 

questões que forem suscitadas no decurso do processo 

eleitoral; 

e. Dar conhecimento ao Diretor da ESTBarreiro/IPS das 

candidaturas, reclamações, incidentes e resultados. 

11. A mesa de voto funcionará entre as 14h00 e as 20h00. 

12. Os membros da mesa de voto procedem à contagem dos votos 

entrados na urna logo após o fecho da mesma, elaboram a 



   

 
correspondente ata, que entregam ao Presidente da Comissão 

Eleitoral, juntamente com os boletins de voto entrados na urna, 

separados por listas (caso haja) ou por candidaturas individuais, 

consoante o caso, votos brancos e votos nulos. 

13. A Comissão Eleitoral elabora a ata final do ato eleitoral, que 

deve conter a indicação dos membros eleitos, apurados pelo 

sistema de representação proporcional, no caso dos escrutínios 

por lista, utilizando o método de Hondt e obedecendo ao 

seguinte critério: Caso falte atribuir um último mandato e se 

verifique igualdade do quociente em duas listas diferentes, tal 

mandato será atribuído à lista que em termos de resultados 

totais tenha obtido o menor número de votos.  

14. É permitido o voto antecipado nas situações em que exista 

manifesto e oficial impedimento de exercício do direito de voto 

no período estabelecido. 

15. O ato eleitoral decorrerá de acordo com o seguinte Calendário 

Eleitoral aplicável: 

 

Calendário Eleitoral para eleição dos representantes dos 

estudantes no Conselho de Representantes e no Conselho 

Pedagógico da ESTBarreiro/IPS 

  

Dia 9 de novembro de 2020: Afixação dos cadernos eleitorais 

provisórios; 

Dia 12 de novembro de 2020: Data limite para o período de 

reclamações dos cadernos eleitorais; 

Dia 16 de novembro de 2020: Afixação dos cadernos eleitorais 

definitivos; 

Dia 20 de novembro de 2020: Data limite para apresentação de listas de 

candidatos; 

Dia 23 de novembro de 2020: Afixação da informação sobre a eventual 

não apresentação de listas de 

candidatos; 



   

 
Dia 25 de novembro de 2020: Data limite para apresentação de listas de 

candidatos, caso não se verifique a 

apresentação de listas no período 

anterior; 

Dia 27 de novembro de 2020: Data limite para retificação de listas de 

candidatos; 

Dia 30 de novembro de 2020: Decisão de admissão e afixação 

provisória das listas de candidatos; 

Dia 3 de dezembro de 2020: Data limite para o período de reclamações 

das listas de candidatos; 

Dia 4 de dezembro de 2020: Afixação definitiva das listas de candidatos; 

De 07 a 10 de dezembro: Campanha eleitoral; 

Dia 11 de dezembro de 2020: Data limite para a receção de voto 

antecipado; 

Dia 14 de dezembro de 2020: Eleições, abrindo-se as urnas às 14h00 e 

encerrando-se às 20h00; 

Dia 16 de dezembro de 2020: Afixação dos resultados provisórios; 

Dia 18 de dezembro de 2020: Data limite para o período de 

reclamações; 

Dia 22 de dezembro de 2020: Afixação dos resultados definitivos. 

 

 

Barreiro, 3 de novembro de 2020 

 

O Diretor da ESTBarreiro/IPS 

 

 

(Professor Doutor Pedro Neto) 
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