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Ata n.º 7/2022 
 

Ato Eleitoral do Conselho do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos  

2.ª volta 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e 

trinta minutos, na sala de reuniões n.º 2 da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, reuniu 

o Conselho do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, sob a direção da Professora 

Ana Maria Silva Ribeiro (Diretora Adjunta), tendo como ponto único da ordem de trabalhos a 

realização da 2ª volta para a eleição do Diretor do Departamento de Estudos Portugueses e 

Lusófonos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião contou com a presença dos membros do Conselho do Departamento que assinaram a 

folha de presenças anexa. Apresentou justificação de ausência a Doutora Maria do Carmo 

Pinheiro Silva Cardoso Mendes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No início da reunião, a Diretora Adjunta do DEPL passou a palavra à Presidente da Comissão 

Eleitoral, Professora Eunice Maria da Silva Ribeiro, que informou os membros sobre o modo 

como se iria processar a votação e a contagem de votos, de acordo com as normas eleitorais 

divulgadas, e, de seguida, deu início à votação, chamando os membros do Conselho do 

Departamento presentes; foi chamada em primeiro lugar, visto ter simultaneamente outro 

serviço docente, a Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa e, em último lugar, por ter chegado 

mais tarde à reunião, a Doutora Isabel Cristina de Brito Pinto Mateus. Exerceram o direito de 

voto os catorze docentes doutorados do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos 

presentes na reunião do Conselho do Departamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

Encerrada a votação e feita a contagem dos votos, apuraram-se os seguintes resultados: -------------- 

Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques – 4 (quatro) votos; ----------------------------------------------------- 

Maria do Pilar Pereira Barbosa – 7 (sete) votos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos em branco – 2 (dois); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Votos nulos: 1 (um). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Perante os resultados apurados, verificou-se que a candidata que obteve o maior número de 

votos validamente expressos dos membros do Conselho de Departamento presentes foi a 

Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa, com sete votos, tendo assim sido eleita Diretora do 

Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos para o biénio 2022-2024. --------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de validada e assinada por 

todos os membros da Comissão Eleitoral presentes, será enviada para homologação da 

Presidente da ELACH.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Pela 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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