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

ATA Nº 3 

 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu, pelas dezasseis horas, na sala de 

Atos da ECT, 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. 

A Comissão Eleitoral, no âmbito das suas competências de preparação do ato eleitoral, procedeu 

à verificação das listas recebidas no prazo regulamentar. A Comissão Eleitoral recebeu seis listas 

para a Eleição dos membros do CC-ECT: pelo Departamento de Engenharias duas listas – uma 

lista cujo mandatário é o Doutor Manuel Cabral e outra lista cujo mandatário é o Doutor Vítor 

Filipe; pelo Departamento de Física – uma lista cujo mandatário é o Doutor Mário Pereira; pelo 

Departamento de Matemática duas listas – uma lista cuja mandatária é a Doutora Ângela 

Macedo e outra lista cuja mandatária é a Doutora Paula Catarino; pelo Centro de Investigação 

CITAB – uma lista cujo mandatário é o doutor João Paulo Moura. Estando as listas em 

conformidade com o 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, 

foram todas admitidas. 

Assim, esta Comissão Eleitoral decidiu divulgar por email as referidas listas e solicitar, ainda hoje, 

a sua publicação nos sítios web da ECT e da UTAD cumprindo-se o calendário eleitoral constante 

no Anexo IV do referido Regulamento. 

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, 6 de maio de 2021 

 

O Presidente 
da Comissão Eleitoral 

A Vogal O Vogal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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