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Ata n.º 2/2021
Comissão Eleitoral para o Ato Eleitoral
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos
Eleição do Diretor de Departamento
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, reuniu através de
videoconferência, a Comissão Eleitoral designada pelo Despacho 01/2021, de oito de abril, para
acompanhar o processo eleitoral referente à eleição do Diretor do Departamento de Estudos Portugueses
e Lusófonos (DEPL), com o objetivo de verificar a existência de eventuais reclamações sobre os cadernos
eleitorais provisórios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes o Presidente da Comissão Eleitoral, Doutor Sérgio Paulo Guimarães de Sousa e os
dois vogais que integram esta Comissão, Doutora Isabel Cristina de Brito Pinto Mateus e a funcionária
Patrícia Liliane Carvalhal Cavaco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comissão Eleitoral verificou não ter sido apresentada nenhuma reclamação sobre os cadernos eleitorais
provisórios, tendo, nos termos do artº 7º do regulamento eleitoral, deliberado solicitar ao Presidente do
ILCH a emissão dos cadernos eleitorais definitivos, bem como a posterior afixação e divulgação dos
mesmos nos lugares de estilo e através do serviço de correio eletrónico e página institucional do ILCH, de
acordo com o calendário eleitoral definido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi, de seguida, elaborada pela Comissão Eleitoral a mensagem a enviar a todos os membros do DEPL
logo após a publicação dos cadernos eleitorais definitivos, dando conta, nos termos do artº 8º do
regulamento eleitoral, da forma de apresentação das candidaturas e, de acordo com o calendário
eleitoral, do período para apresentação das mesmas, que decorrerá de vinte e oito a trinta de abril, até às
dezasseis horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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