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Ata n.º 3 /2021 

Comissão Eleitoral para a Eleição do Diretor do Departamento de Agronomia 

 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e 30 minutos, 
por videoconferência usando a plataforma Colibri/Zoom, no cumprimento do disposto na alínea 
b) do n.º 5 do artigo 5.º do Regulamento para a Eleição dos Diretores de Departamento das 
Escolas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reuniu a Comissão Eleitoral designada 
pelo Despacho n.º 5/2021/ECAV da Presidente da ECAV, tendo como agenda de trabalho: 

1. Campanha eleitoral e espaços para divulgação; 
2. Constituição, localização e horário da Mesa de voto; 
3. Observadores à mesa. 

Estiveram presentes na reunião os três elementos da Comissão Eleitoral e a mandatária da 
Candidatura A, Professora Doutora Maria Isabel Mendes Guerra Marques Cortez. 

Ponto 1. Foi decidido que a campanha eleitoral decorria à distância, com a possibilidade de se 
efetuarem sessões presenciais desde que sejam respeitadas as condições impostas pela situação 
pandémica atual e que qualquer material de divulgação deve ser afixado na vitrine existente no 
piso 3 do Polo I da ECAV (Edifício de Ciências Agrárias). 

Ponto 2. A mesa de voto fica localizada na sala 1.54 (sala de reuniões da ECAV) sendo a entrada 
efetuada pela porta situada no corredor de acesso à Presidência da ECAV e a saída pela porta 
junto à Secretaria. A mesa de voto é constituída pela Professora Doutora Guilhermina Marques 
(Presidente), Professor Doutor António Duque Pirra e pela Doutora Lia Tânia Dinis, decorrendo 
o ato eleitoral entre as 10 e as 16 horas do dia 15 de março. 

Ponto 3. A mandatária da candidatura A referiu não se justificar a indicação de elemento 
observador à mesa. 

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi dada por terminada às dez horas e cinquenta 
minutos, tendo sido lavrada a presente ata que segue assinada pelos elementos da comissão. 

 

A Comissão Eleitoral, 
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