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ATA Nº. 1 

Comissão Eleitoral 
para a Eleição do 

Conselho 
Pedagógico da 

ECHS - Escola de 
Ciências Humanas e 

Sociais 
 

 
DATA / 
HORA 2021.04.20 INÍCIO  16.30 FIM 17.00  

ORDEM DE 
TRABALHOS 

Ponto primeiro: Definição dos contactos da comissão eleitoral 
Ponto segundo: Solicitação dos cadernos eleitorais provisórios 
Ponto terceiro: Definição dos locais de publicitação dos cadernos eleitorais 
provisórios 
 

LOCAL 

Plataforma Colibri-Zoom com o link https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/85724767644?pwd=S2gzTks2TGZlZ2FIK3J4WTkzMX
dsZz09 
 

PRESENÇAS 
 
Sónia Coelho, Sónia Remondes Costa, Veronique Joukes 
 

ANEXOS  

 
Discussão da Ordem de Trabalhos   

A comissão eleitoral, nomeada pelo Despacho n.º 12/ECHS/2021, reuniu para dar início 
ao processo de eleição dos membros do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências 
Humanas e Sociais. 

No ponto primeiro da ordem de trabalhos, a comissão definiu que o endereço de correio 
eletrónico a usar seria o da presidente, ccoelho@utad.pt, e o seu contacto telefónico 
259350516. 

No ponto segundo da ordem de trabalhos, para dar cumprimento ao caderno eleitoral 
anexo ao regulamento para eleição dos membros do Conselho Pedagógico, solicitou-se ao 
Diretor dos Serviços de Recursos Humanos e à Diretora dos Serviços Académicos o envio, a 
esta comissão, dos cadernos eleitorais provisórios, com a lista dos docentes e alunos. 

No que diz respeito ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a comissão decidiu proceder 
à divulgação dos cadernos eleitorais provisórios através do sítio da UTAD na Internet e no 
expositor do segundo piso do Polo I da Escola de Ciências Sociais e Humanas. 

 

Nada mais havendo a tratar, pelas dezassete 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. 
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