
 
 

 

 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
QUINTA DE PRADOS 
5000-801 VILA REAL 
 

     ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - ECAV 

Comissão Eleitoral para a eleic ̧ão dos representantes no Conselho Pedagógico da Escola de Cie ̂ncias 
Agrárias e Veterinárias 

ACTA Nº3 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelas 12 horas, reuniu por videoconferencia a Comissão 
Eleitoral para a eleic ̧ão dos representantes no Conselho Pedagógico e dos representantes dos estudantes nas comissões 
de curso dos cursos afectos à Escola de Cie ̂ncias Agrárias e Veterinárias, 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. Verificação das listas inscritas para a eleição dos representantes no CP-ECAV 
2. Verificação das listas inscritas para a eleição dos representantes nas Comissões de Curso 

 
Estiveram presentes os membros da Comissão que assinam esta acta. .................................................................................  

De acordo com o regulamento eleitoral, a Comissão Eleitoral admitiu provisoriamente todas as listas inscritas a saber: .....  
Uma lista para os representantes dos docentes do departamento de agronomia no CP-EC AV .............................................  
Uma lista para os representantes dos docentes do CIFAP no CP-EC AV .................................................................................  
Uma lista para os representantes dos docentes do DCV no CP-EC AV ....................................................................................  
Uma lista para os representantes dos docentes do departamento de zootecnia no CP-EC AV ..............................................  
Uma lista para os representantes dos estudantes da ECAV no CP-EC AV ...............................................................................  
Uma lista para os representantes dos estudantes na comissão do curso de licenciatura em enologia .................................  
Uma lista para os representantes dos estudantes na comissão do curso de MIMV ................................................................  
Uma lista para os representantes dos estudantes na comissão do curso de licenciatura em Engenharia Zootecnica ...........  
Uma lista para os representantes dos estudantes na comissão do curso de mestrado em Engenharia Agronómica ............  
 
Para verificar as condições de elegibilidade estabelecidas no nº 3 do artº 3º do regulamento eleitoral e do artº 82º dos 
estatutos da UTAD, esta Comissão irá remeter as listas provisórias dos representantes dos docentes ao serviço de recursos 
humanos e à Presidência da ECAV. 

Das listas inscritas será dada divulgação conforme estabelecido no Regulamento Eleitoral ..................................................  

Nada mais havendo a tratar. A reunião foi encerrada pelas doze horas e quarenta e cinco minutos ....................................  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 6 de maio de 2021 
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