
COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS 

 

ATA Nº6 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu, 

via Zoom/Colibri, a Comissão Eleitoral para a Eleição do Diretor do Departamento de Engenharias 

da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Divulgação do número e localização das mesas de voto; 

2. Nomeação dos elementos constituintes das mesas de voto; 

3. Indicação dos observadores às mesas de voto. 

Relativamente ao Ponto 1, para o ato eleitoral para a Eleição do Diretor de Departamento de 

Engenharias que decorrerá entre as 10h e as 16h do dia 15 de março de 2021, a Comissão 

Eleitoral decidiu que se realizará na Sala G0.08, do Pólo I, do Edifício de Engenharias, havendo 

uma única mesa de voto. 

Quanto ao Ponto 2, a Comissão Eleitoral deliberou ainda, depois de consultados os colegas 

envolvidos, nomear os seguintes elementos para a mesa de voto: 

Presidente – Paula Cristina Ribeiro Coutinho de Oliveira 

Vogal – Cristina Madureira dos Reis 

Vogal – Francisco de Sousa Pereira 

No que respeita ao Ponto 3, a Comissão Eleitoral foi informada, via email, pelo mandatário da 

candidatura de Carlos Manuel José Alves Serôdio, que o observador à mesa de voto será 

Frederico Augusto dos Santos Branco. 

Esta ata, será objeto de publicitação, nos sítios da ECT https://www.utad.pt/ect/ e no da UTAD 

criado para o efeito, https://www.utad.pt/universidade/eleicao-dir-dep/. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual, para que conste, lavrou-se 

a presente ata. 

 

A Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

Isabel Maria Marta Bentes 

O Vogal 

 

 

 

 

 

 

António Luís Gomes Valente 

O Vogal 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Augusto Pires Leitão 
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