COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ATA N.º5/2021

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu pela dezanove horas e
trinta minutos, por videoconferência, através da plataforma Zoom/Colibri, seguindo o
endereço
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/87134857362?pwd=VjZOTUdSN3FJM0Z5OWo5MUd2Ri9oQT09, a Comissão
Eleitoral (doravante CE) para a eleição do Diretor do Departamento de Matemática, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1. Divulgação do número e localização das mesas de voto;
Ponto 2. Nomeação dos elementos constituintes das mesas de voto.
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, depois de ouvida a Diretora do
Departamento de Matemática, a CE decidiu que o ato eleitoral se realizará numa única mesa
de voto, situada na sala F2.6 do Polo II da Escola de Ciências e Tecnologia, entre as dez e as
dezasseis horas do dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e um.
Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, com a concordância dos envolvidos, a CE
deliberou que a mesa de voto será constituída pelos seguintes elementos:
Presidente – Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão
Vogal – Argentina Maria Soeima Leite
Vogal – Paulo José Martins Vasco
O local e a constituição da única mesa de voto serão objeto de publicitação, através da
presente Ata, 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 ainda enviar estas informações, por correio electrónico, aos membros do
Conselho de Departamento.
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.
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