UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

utad

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO DESPORTO EXERCÍCIO E SAÚDE
ATA N. 1
REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e trinta minutos, por
Zoom-Colibri, reuniu o Comissão Eleitoral do Departamento de Ciências do Desporto Exercício e Saúde, para
a eleição do Diretor de Departamento, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------1. Apreciação do Caderno Eleitoral para divulgação; -----------------------------------------------------------------2. Divulgação de e-mail e número de telefone para onde os candidatos devem comunicar e enviar as
candidaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à reunião às quinze horas e trinta minutos, por Zoom, com os elementos Comissão Eleitoral do
Departamento de Ciências do Desporto Exercício e Saúde, para a eleição do Diretor de Departamento. -----De acordo com o ponto 2 do art.º 2.º fazem parte do caderno eleitoral os docentes que se encontram em
anexo a esta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumprindo o ponto 8 do art.º 5.º do Regulamento para a Eleição do Diretor do Departamento de 2021,
acordou-se que o e-mail para o qual os candidatos deverão enviar as candidaturas e para onde devem
comunicar é o e-mail da Presidente da Comissão - aaranha@utad.pt – ficando esta comprometida a divulgar
todas as informações recebidas pelos outros dois membros da comissão eleitoral. O número de telefone
será também o da Presidente da Comissão – 939602734. -----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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