ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - ECAV

Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes no Conselho Pedagógico da Escola de Ciências
Agrárias e Veterinárias
ACTA Nº1

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, pelas 19 horas, reuniu por videoconferencia a Comissão
Eleitoral para a eleição dos representantes no Conselho Pedagógico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, e dos
representantes dos estudantes nas Comissões de Curso dos cursos afectos à ECAV, nomeada pelo despacho nº12/2021
da Presidente da ECAV, datado de dezanove de abril do ano de dois mil e vinte e um com a seguinte ordem de trabalhos:
..................................................................................................................................................................................................
1. Ponto de situação e delineamento dos trabalhos para o futuro
2. Publicação dos cadernos eleitorais provisórios
3. Outros assuntos
Estiveram presentes os membros da Comissão que assinam esta acta. .................................................................................
A Comissão Eleitoral pode ser contactada no Secretariado da ECAV, presencialmente ou através do telefone
(+351)259350473 | Ext. 4473 ou ainda pelo email vicente@utad.pt. ................................................................................
Procedeu-se a uma apreciação do regulamento eleitoral e ficou o Presidente da Comissão com a incumbência de solicitar
aos serviços competentes a informação necessária para a elaboração dos cadernos eleitorais, bem como da constituição
do Conselho Pedagógico da ECAV durante os dois últimos mandatos. ...................................................................................
Uma vez elaborados, os cadernos eleitorais serão afixados no átrio do polo I da ECAV, publicados no sítio Web da UTAD e
enviados por email para os docentes da ECAV. O caderno eleitoral dos estudantes será também enviado à Associação
Académica da UTAD para que o divulgue pelos meios que entender mais adequados...........................................................
A Comissão Eleitoral voltará a reunir findo o período de reclamações para apreciar eventuais reclamações e elaborar e
divulgar os cadernos eleitorais definitivos. ..............................................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, a reunião deu-se por concluída pelas dezanove horas e quarente minutos e vai assinada por
todos os presentes.
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