Mesa de Voto - Esclarecimentos
Caríssima comunidade académica da Nova School of Law,
O presente comunicado pretende desenvolver e clarificar o
procedimento eleitoral escolhido por esta comissão para o já tão próximo
ato eleitoral e os eventos que permitiram a sua concretização.
As atuais circunstâncias forçaram a procura por soluções diferentes e
capazes de garantir a segurança sanitária e o exercício pleno do direito de
voto por todos os estudantes da nossa comunidade. Tendo estes dois
vetores em mente, pedimos ao Gabinete de Informática e Comunicações
da nossa Faculdade a desenvolvimento de uma plataforma de voto online
que garantisse o mais fielmente possível o ato de preenchimento dos
boletins de voto, normalmente disponibilizados nas mesas de voto, e o
controlo da validade de cada voto. Esta plataforma foi criada com muito
empenho, competência e celeridade pelo Dr. Rui Manso a quem prestamos
formalmente os nossos mais sinceros agradecimentos.
Dito isto, importa descrever o modo como será possível aceder e utilizar
a plataforma. Para isso apresentamos as seguintes orientações:
1. Aceder ao link https://alunos.fd.unl.pt/su/inquerito001.asp ou utilizar
o QR Code que estará afixado nas mesas de voto instaladas no edifício da
Reitoria e no edifício da nossa Faculdade;
2. Preencher o espaço “Utilizador” com o número de aluno (Ex: 5733) e
o espaço “Password” com a palavra passe pessoal utilizada no acesso ao
Netpa;
3. Selecionar uma das seguintes opções “Voto Nulo”, “Voto em Branco”
ou “Lista A” para cada um dos Órgãos Sociais;
4. Selecionar a opção “Votar”.
Notas relevantes: A plataforma apenas estará disponível entre as 10h00
do dia 04-12-20 e as 18h00 do mesmo dia. Serão instaladas mesas de voto
físicas na entrada do edifício da nossa Faculdade e no edifício da Reitoria. As
mesmas não terão quaisquer membros da Mesa de Voto e apenas terão
afixado um QR Code. Para qualquer esclarecimento ou resolução de
problemas entrem em contacto com esta comissão pelo endereço
eletrónico comissaoeleitoral@su.novalaw.unl.pt.

Os membros da Comissão Eleitoral,
Lara Silva (Presidente)
Diogo Sereno
Martim Farinha
Tiago Jorge

Eleições Mandato 2020

