
 
 
Ata da 5ª reunião da Comissão Eleitoral para a eleição do Presidente da Escola de Ciências 
 
No dia catorze de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas nove horas, nas instalações da Escola de Ciências, no 
Campus de Gualtar, teve lugar a quinta reunião da Comissão Eleitoral para a eleição do Presidente da Escola de 
Ciências, com a seguinte agenda: 
 

- Elaboração de nova proposta de Calendário Eleitoral. 
 
Estiveram presentes o Presidente da Comissão Eleitoral, Doutor Mikhail Igorevich Vasilevskiy, e os vogais, Doutora 
Ana Cristina Gomes Cunha, Doutora Maria Isabel Pontes Correia Neves e Engenheiro José António Pinto Santos. 
 
Recebido o despacho de homologação do Senhor Reitor relativo às manifestações de indisponibilidade para o 
cargo de Presidente da Escola de Ciências, que em baixo se transcreve, 
“Tendo em conta a apreciação jurídica contida na etapa 5, e atentos os respetivos fundamentos, considerando o 
teor das interações entretanto ocorridas com professores catedráticos da Escola de Ciências, com o Sr. Presidente 
da Escola de Ciências e com o Sr. Presidente do Conselho da Escola de Ciências, apesar de entender que a 
indisponibilidade manifestada reduz de forma expressiva as possibilidades de escolha do futuro Presidente da 
Escola, aceito, ao abrigo do artº 30 do referido Regulamento, face aos argumentos com que fui confrontado, todos 
os pedidos de indisponibilidade contidos na etapa 1. Informar o Sr. Presidente do Conselho da Escola de Ciências, 
o Sr. Presidente da Escola de Ciências e os interessados.”, 
a Comissão Eleitoral elaborou uma nova proposta de Calendário Eleitoral que será apresentada de seguida ao 
Conselho de Escola para análise e aprovação. A Lista Definitiva dos Membros Elegíveis encontra-se em anexo. 
 
Deu-se por encerrada a reunião de que se lavrou a presente ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente da Comissão Eleitoral e pelos os outros membros da Comissão Eleitoral.  
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Engenheiro José António Pinto Santos 
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