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Eleição para os representantes do Centro de Estudos Humanísticos no  

Conselho Científico da 

Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas 

ATA n.º 2 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas e trinta 

minutos, reuniu a Comissão Eleitoral (doravante CE), designada pela Presidente da 

ELACH em ofício de 15 de julho de 2022, para acompanhar o processo eleitoral dos 

representantes do Centro de Estudos Humanísticos (doravante CEHUM) no Conselho 

Científico da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (doravante ELACH), para 

análise das listas candidatas aos representantes do CEHUM no Conselho Científico da 

ELACH. 

Estiveram presentes a Presidente da CE, Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon 

Moreira, e os restantes membros: a vogal Doutora Márcia Oliveira e a vogal trabalhadora 

não docente e não investigadora Ana Cristina Silva. 

A Presidente da CE informou que foram recebidas, dentro dos prazos legais, as seguintes 

candidaturas: 

Candidatura 1 – Uma voz plural. Uma Escola de referência 

Candidatos efetivos: 

- Maria Aldina Marques; 

- Pedro Dono López; 

- Maria de Jesus Cabral; 

- Ana Ribeiro. 

Candidatos suplentes: 

- Maria da Conceição Varela; 

- Sérgio Guimarães de Sousa. 

Representante: 

- Isabel Cristina de Brito Pinto Mateus. 

 

Candidatura 2  

Candidatos efetivos: 

- Vítor Manuel Ferreira Ribeiro Moura; 
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- Cristina Maria Moreira Flores; 

- Idalete Maria Silva Dias; 

- Anabela Leal de Barros. 

Candidatos suplentes: 

- Márcia Oliveira; 

- Maria do Pilar Pereira Barbosa. 

Representante: 

- Manuel Rosa Gonçalves Gama. 

 

No que diz respeito à candidatura dois, a CE verificou irregularidades processuais, pelo 

que o representante da lista foi notificado a propósito. As ditas irregularidades foram 

supridas no prazo de quarenta e oito horas, conforme dita o artigo 14.º do regulamento 

eleitoral em vigor. 

Tendo, assim, ambas as candidaturas sido admitidas pela CE, foi decidido atribuir a letra 

“A” à candidatura um, e a letra “B” à candidatura dois, em função da ordem pela qual as 

mesmas foram recebidas (Anexos 1 e 2). 

As candidaturas serão divulgadas no website da ELACH e na intranet do CEHUM, 

decorrendo o prazo para reclamações sobre a sua admissão entre 23 e 26 do corrente mês. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada pelos membros da CE. 

 

 

 

 

 

 

Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira 

 

 

 

 

 

 

Márcia Oliveira 

 

 

 

 

 

 

Ana Cristina Silva 
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