
 

   

 
 

COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
 

ATA N.º2/2021 
 

 
Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu pelas treze horas, por 
videoconferência, através do Zoom/Colibri, seguindo o endereço https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/87134857362?pwd=VjZOTUdSN3FJM0Z5OWo5MUd2Ri9oQT09, a Comissão 
Eleitoral (doravante CE) para a eleição do Diretor do Departamento de Matemática, para se 
pronunciar sobre eventuais reclamações aos cadernos eleitorais provisórios publicados no dia 
vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
 
Não tendo sido recebida qualquer reclamação aos cadernos eleitorais provisórios, a CE deliberou 
a sua passagem a definitivos. Assim sendo, por forma a dar cumprimento à calendarização 
estipulada no anexo um do Regulamento para Eleição do Diretor do Departamento de 
Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a divulgação dos cadernos 
eleitorais definitivos será efetuada no dia oito de março no sítio da ECT https://www.utad.pt/ect/ 
e no sítio da UTAD https://www.utad.pt/universidade/eleicao-dir-dep/ , criados para o efeito.  
 
A CE decidiu informar os membros do Conselho de Departamento, por correio electrónico, que, 
de acordo com o Regulamento Eleitoral, as candidaturas (mandatário e candidato) decorrerão 
de oito de março até às dezoito horas do dia onze de março. De acordo com as restrições em 
vigor, estas deverão ser enviadas por correio eletrónico para os elementos da Comissão Eleitoral 
(lmiguel@utad.pt; mmferrei@utad.pt; sricardo@utad.pt), devendo ser cumpridos os preceitos 
estabelecidos nos números sete e oito do referido Regulamento.  
 
Ficou ainda decidido que, findo o prazo de rececionamento de candidaturas, a CE voltará a reunir 
para verificação e divulgação das candidaturas provisórias admitidas. 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, 
que depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes. 
 
 
Vila Real, 3 de março de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luís Miguel Faustino Machado                  Maria de Fátima Monteiro Ferreira                   Sandra Isabel Ventura Ricardo                                  


