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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO DESPORTO EXERCÍCIO E SAÚDE
ATA N. 6
REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 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 os Mandatários dos Candidatos a Diretor de Departamento, com
a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Divulgação da Mesa de voto e local. ----------------------------------------------------------------------------------2. Divulgação da data e do Link para o Debate entre os candidatos. ---------------------------------------------Deu-se início à reunião às dezoito 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. -A Comissão Eleitoral tomou a decisão de nomear para a Mesa Eleitoral a Professora Paula Mota (Presidente)
e as Professoras Eduarda Coelho e Sandra Fonseca (Vogais). O local de voto terá lugar no gabinete D0.010.
A Comissão Eleitoral tomou, ainda, a decisão de marcar para o dia 10 de março um debate entre os dois
candidatos a diretor do DCDES, por Zoom, entre as 17 e as 19 horas, a ser moderado pelo Professor António
Serôdio, assunto que já havia sido falado com os mandatários de ambos os candidatos, os quais foram
ouvidos quanto ao formato do debate. Ficou decidido que cada candidato teria 15 minutos para fazer uma
apresentação do seu programa. Em seguida serão disponibilizados 15 minutos de debate entre os
candidatos, que podem não ser utilizados na sua totalidade. Será aberto um período de debate aos docentes
do departamento, até às 19 horas, obedecendo à seguinte organização: será aberto um período de
inscrições; terminado o período de inscrições os docentes, pela ordem de inscrição podem colocar a(s)
questões que entenderem a ambos os candidatos. No final, cada candidato responderá às questões
colocadas. A ordem de apresentação dos programas e a ordem de resposta às questões colocadas obedecerá
à ordem de sorteio dos candidatos já divulgada. ------------------------------------------------------------------------------
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O link para o Debate é o seguinte: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88685207709 ---------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser
assinada nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Comissão Eleitoral
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