
 

 

COMISSÃO ELEITORAL 
Eleição do Diretor de Departamento de Física 

(Despacho do Presidente da ECT nº 5/ECT/2021 de 10 de fevereiro de 2021) 
 

ATA Nº 3 
 

Data | Duração: 01/03/2021 Início: 18:00  Fim: 18:30 

Local: Videoconferência ZOOM 

Ordem de 
Trabalhos: 

1) Receção e verificação das candidaturas inscritas; 

2) Sorteio e designação das candidaturas admitidas; 

3) Outros assuntos. 

Presenças: José Ramiro Afonso Fernandes 

João Carlos Andrade dos Santos 

Daniel Moreira Lopes Alexandre 

Luís Filipe Ferreira Morgado 

Ausências: Não houve 

Anexos: 

 
No dia um do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu, pelas dezasseis horas, 
em videoconferência, a Comissão Eleitoral para a eleição do Diretor de Departamento 
de Física, sob a presidência do professor doutor José Ramiro Afonso Fernandes, 
presidente da Comissão Eleitoral. A Comissão reuniu com a presença de todos os 
membros estando ainda presentes os mandatários das candidaturas inscritas, o 
Professor Dr. Luís Filipe Ferreira Morgado, tendo-se seguido a ordem de trabalhos 
conforme a convocatória em anexo.  
PONTO PRIMEIRO – Receção e verificação das candidaturas inscritas ------------------- 
Seguindo o Regulamento para a Eleição do Diretor de Departamento da UTAD, o 
presidente da Comissão informou que durante o período de inscrição foi inscrita 
presencialmente a candidatura de Malik Amraoui, cujo mandatário é Luís Filipe 
Ferreira Morgado. Os documentos entregues foram verificados e considerados 
válidos.  Como tal esta candidatura foi considerada admitida. ------------------------------- 
PONTO SEGUNDO – Sorteio e designação das candidaturas admitidas: ----------------- 
Uma vez que só foi rececionada uma candidatura não houve lugar a sorteio e foi 
decidido, por unanimidade, que a candidatura provisória teria a designação: A - Malik 
Amraoui. Foi ainda decidido publicar imediatamente esta ata no website da UTAD e 
nos locais habituais do Departamento de Física. ------------------------------------------------ 
PONTO TERCEIRO – Outros assuntos: ------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada esta reunião. ----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 
Em: 2021/03/01 

O Presidente da Comissão Eleitoral, 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
José Ramiro Afonso Fernandes 

 
 
     O Secretário da reunião,                                                O Vogal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                _________________________ 
Daniel Moreira Lopes Alexandre                    João Carlos Andrade Santos 
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