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ATA nº 2/2022 

Publicitação das candidaturas admitidas e não admitidas  

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas doze horas e trinta minutos, reuniu a Comissão 

Eleitoral [doravante CE], designada pelo Diretor do CEPS, por despacho datado de 22 de junho de 2022, para 

acompanhar o processo eleitoral para a Eleição dos Representantes do CEPS no Conselho Científico da Escola 

de Artes, Letras e Ciências Humanas (ELACH). 

Estiveram presentes a Presidente da CE, Doutor José Colen, e os restantes membros, os Doutores Giuseppe 

Ballacci e António Baptista. O Presidente deu início à reunião e o Presidente da CE informou que foi recebida, 

dentro dos prazos legais, a seguinte candidatura: 

 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CEPS NO CONSELHO CIENTÍFICO DA ELACH 

Lista de Representantes dos Investigadores do CEPS, cujo representante é o Professor João Cardoso Rosas, 

recebida no dia 1 de Julho. 

A lista tem a seguinte composição e ordenação: 

Membros efetivos 

1)     João Cardoso Rosas 

2)     Bernhard Sylla 

3)     Pedro Martins 

4)     Roberto Merrill 

Membros suplentes 

1)     Daniele Santoro 

2)     Alexandra Abranches 

Cada um dos membros da lista enviou a sua declaração de aceitação. 



Após análise da documentação da única candidatura recebida, e não se tendo verificado qualquer 

irregularidade, a CE deliberou admitir e proceder de imediato, à designação da referida lista como Lista A.  

Foi decidido também por esta Comissão publicitar nos locais oficiais as listas acima referidas. 

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

da CE e pelos restantes membros da Comissão. 

 

Braga, 8 de julho de 2022 
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