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Ata n.º 3/2022 
Comissão Eleitoral para o Ato Eleitoral  

do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos 
Eleição do Diretor 

 

Aos dezasseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas dez 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 que designa a substituição da 

trabalhadora Patrícia Liliane Cavaco, ausente do serviço por longo período, pela trabalhadora Maria da 

Conceição Marques Martins, para acompanhar o processo eleitoral referente à eleição do Diretor do 

Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos (DEPL). ------------------------------------------------------------------------------- 

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, que foi nomeada secretária desta comissão eleitoral. - 

Findo o prazo para a entrega de proposituras, às dezasseis horas e trinta minutos do dia seis de 

maio, e não tendo a Comissão recebido qualquer candidatura, ficou estabelecido que a eleição seria 

nominal, tendo sido elaborada a lista provisória dos membros elegíveis, que faz parte integrante desta 

ata. Ficou decidido também que a lista será publicitada, para efeitos de reclamação, pela secretária da 

Comissão Eleitoral através da afixação e divulgação nos lugares de estilo e através do e-mail e site 

institucionais da ELACH.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes do encerramento da reunião, ficou decidido que será enviada de imediato uma mensagem 

a todos os membros do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, dando conta da não 

existência de candidaturas, da realização da eleição nominal e da afixação da lista provisória dos 

membros elegíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E 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 presentes. -------------------------------- 

 



 

A Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

Doutora Eunice Maria da Silva Ribeiro  
(Professora Catedrática) 

 

 

 

 

 

 
Doutora Maria Emília Pacheco Lopes Pereira 

(Professora Auxiliar) 
 

 

 

 

 

 

Maria da Conceição Marques Martins 
(Técnica Superior) 
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