
COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO DA ECT 

ATA Nº 2 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniu, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, por videoconferência através do endereço https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/8652327337 a Comissão Eleitoral  para a eleição dos membros do Conselho 

Científico da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), nomeada pelo Presidente da ECT, através do 

Despacho nº 15/ECT/2021, datado de dezanove de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

Foram recebidos dois pedidos de esclarecimento pelas doutoras Regina Almeida e Luísa 

Morgado a respeito da inclusão nos cadernos eleitorais provisórios da doutora Rute Pinto, que 

não constava no caderno eleitoral para a eleição do Diretor do Departamento de Engenharias. 

Neste sentido, foi solicitado ao Serviço de Recurso Humanos a clarificação da situação contratual 

da doutora Rute Pinto, tendo-se verificado o cumprimento dos requisitos legais para a sua 

integração no caderno eleitoral. 

Assim esta Comissão Eleitoral decidiu confirmar como definitivos os cadernos eleitorais 

provisórios anteriormente divulgados cuja publicação, cuja publicação será solicitada ainda hoje 

nos sítios web da ECT e da UTAD, cumprindo-se o calendário eleitoral constante no Anexo IV do 

Regulamento para a Eleição dos Membros e Presidentes dos Conselhos Científicos e Técnico 

Científico da Escolas conforme o Despacho RT-25/2021 de 16 de abril. 

Havendo discrepância entre os números de elementos dos cadernos eleitorais definitivos e os 

números publicados no despacho reitoral RT-27/2021 de 27 de abril, foi solicitado à reitoria o 

esclarecimento desta situação.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes. 

 

Vila Real, 28 de abril de 2021 

 

O Presidente 
da Comissão Eleitoral 

A Vogal O Vogal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Benjamim Fonseca) (Anabela Borges) (Daniel Alexandre) 
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