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ATA Nº02 

Comissão Eleitoral 

para a Eleição do 

Diretor do 

Departamento de 

Educação e 

Psicologia (DEP) 

ECHS - Escola de 

Ciências Humanas e 

Sociais 
 

 

DATA / 
HORA 

2021.03.01 INÍCIO  18.00 FIM 18.30  

ORDEM DE 
TRABALHOS 

 
Ponto primeiro: Inscrição das candidaturas 
 

LOCAL 
https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/89647376139?pwd=WVlRZGZHeGtRUXJTaXExU09KM3B0UT09 

 

PRESENÇAS 

Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo 
Ana Paula dos Santos Monteiro  
Inês Moura de Sousa Carvalho Relva 
 

ANEXOS  

 
Discussão da Ordem de Trabalhos   

Ponto primeiro: Inscrição das candidaturas  
Nos termos da deliberação referente ao ponto segundo da ata número um, toda a Comissão 
Eleitoral verificou a caixa do correio da presidente através de partilha da tela, não tendo 
sido registada a entrada de candidaturas ao lugar de Diretor do Departamento de 
Educação e Psicologia até às dezoito horas. 
De acordo com o estabelecido na alíne a) do número 4 do artº 3 do Regulamento Eleitoral, 
a Comisssão Eleitoral abre novo prazo de cinco dias úteis para inscrição de candidaturas 
(Candidato e Mandatário). Para o efeito fica defenido que estas devem ser apresentadas 
até às 18 horas do dia 8 de março do corrente ano, sendo a inscrição efetuada pelo 
mandatário da candidatura via email dirigido à Presidente da Comissão Eleitoral 
(mazevedo@utad.pt), com solicitação de recibo de receção e leitura e cumprindo com as 
condições previstas no artigo 7º e nº 2 do artigo 8º do referido regulamento. 
 
Nada mais havendo a tratar, pelas 18.30 horas, a Presidente deu por terminada a reunião, 
tendo dela, de imediato, sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada por 
unanimidade, foi assinada nos termos legais e regulamentares e será divulgada no sítio da 
UTAD na internet e através de correio electrónico para todos os membros do Departamento 
de Educação e Psicologia. 
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