COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA,
SOCIOLOGIA E GESTÃO (DESG) DA ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA UTAD
ATA N.º 1

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu, por via
eletrónica, a Comissão Eleitoral (CE), nomeada pelo despacho n.º 4/ECHS/2021, para dar início
ao processo eleitoral do Diretor do DESG, nos termos do “regulamento para eleição (RE) dos
Diretores de Departamento da ECHS”.
No âmbito do previsto no RE, a CE deliberou:
a) Que, no exercício das suas funções, seria apoiada no secretariado pela D. Manuela Mourão
e que a divulgação de informação on-line seria feita por ela, através da lista de distribuição
de correio eletrónico Conselho.desg@utad.pt
b) Quaisquer reclamações e/ou pedidos de esclarecimento devem ser enviados à CE, via
correio eletrónico (jrebelo@utad.pt, tkoehnen@utad.pt e vmendonca@utad.pt);
c) Dar conhecimento, por via eletrónica, do RE, assim como do despacho de nomeação da CE.
d) Divulgar, incluindo por via eletrónica, o caderno eleitoral provisório no dia 12 de fevereiro
de 2021, o qual se tornará automaticamente definitivo, no dia 24 de fevereiro de 2021, se
não for apresentada qualquer reclamação nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021. Caso haja
reclamações sobre o caderno eleitoral provisório, os resultados das mesmas serão
publicados no dia 19 de fevereiro. Estes procedimentos consubstanciam-se no artigo 5º e
no Anexo 1 (calendário eleitoral) do RE;
e) Solicitar à Presidência da ECHS a divulgação do caderno eleitoral provisório em sítio da
UTAD, em concordância com o estipulado no artigo 5º do RE.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze e trinta horas da qual se
lavrou a presente ata.
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