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Ata n.º 5/2022 
Comissão Eleitoral para o Ato Eleitoral  

do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos 
Eleição do Diretor 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu, 

por videoconferência, a Comissão Eleitoral designada pelo Despacho ELACH-08/2022, de 11 de abril, 

alterada pelo Despacho PR/ELACH-12/2022 de 11 de maio. ------------------------------------------------------------------------------ 

Estiveram presentes a Presidente da Comissão Eleitoral, Doutora Eunice Maria da Silva Ribeiro e as duas 

vogais que integram esta Comissão, Doutora Maria Emília Pacheco Lopes Pereira e a trabalhadora Maria 

da Conceição Marques Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tendo em atenção o disposto no n.º 2 do art.º 30.º do Regulamento da Prestação de Serviço dos 

Docentes da Carreira Universitária da Universidade do Minho, anexo ao Despacho RT-59/2013, de 15 de 

julho, procedeu-se ao envio para o Reitor das alegações de indisponibilidade apresentadas pela 

Professora Eunice Maria Silva Ribeiro e pelos Professores Álvaro Iriarte Sanromán, José de Sousa 

Teixeira, Sérgio Paulo Guimarães de Sousa e Carlos Alberto Mendes de Sousa. ---------------------------------------------- 

Considerando não ter havido ainda resposta do Senhor Reitor aos requerimentos apresentados pelos 

cinco membros do DEPL acima referidos que manifestaram indisponibilidade, foi deliberado elaborar a 

lista de membros elegíveis e o boletim de voto, onde constam todos os membros elegíveis do DEPL 

(Catedráticos e Associados), com a indicação sinalizada por um asterisco nos nomes dos membros que 

manifestaram indisponibilidade: “Apresentação de manifestação de indisponibilidade. Aguarda-se 

deferimento do senhor Reitor” (anexo 1).______________________________________________ 



Deliberou-se também que, se até ao dia anterior ao ato eleitoral, 22 de junho, forem recebidas as 

respostas às mencionadas alegações, se elaborará o boletim de voto definitivo de acordo com os 

despachos de deferimento e/ou indeferimento às alegações acima referidas. Este boletim será enviado 

aos membros desta Comissão Eleitoral para aprovação por e-

mail._________________________________________________________________________ 

Foi ainda elaborado e aprovado um documento contendo as normas e procedimentos deste ato eleitoral 

(anexo 2)._____________________________________________________________________ 

Por fim deliberou-se proceder à publicitação, através da sua afixação e divulgação nos lugares de estilo e 

através do e-mail e site institucionais da ELACH da presente ata e da lista dos membros elegíveis do 

DEPL com a indicação sinalizada por um asterisco nos nomes dos membros que manifestaram 

indisponibilidade: “Apresentação de manifestação de indisponibilidade. Aguarda-se deferimento do senhor 

Reitor”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral. ---------------------------- 

 

A Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

Doutora Eunice Maria da Silva Ribeiro 
 (Professora Catedrática) 

 

 

As Vogais 

Doutora Maria Emília Pacheco Lopes Pereira 
(Professora Auxiliar) 

 

 

 

 

 

 

 

Maria da Conceição Marques Martins 
(Técnica Superior) 
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