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Ata nº 1 

 

Comissão Eleitoral para a eleição do Presidente do Instituto de Ciências Sociais 

 

No dia vinte e oito de março de 2022, pelas 10 horas, reuniu na Sala de reuniões do Instituto de 
Ciências Sociais, a Comissão Eleitoral para a eleição do Presidente do Instituto de Ciências Sociais, 
designada pela Deliberação ICS-CI-01/2022, de 16 de março, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 1. Proceder à análise das candidaturas apresentadas à Presidência do Instituto de Ciências 
Sociais; 

 2. Deliberar sobre a admissão das candidaturas apresentadas. 

A Comissão Eleitoral verificou que foi apresentada uma candidatura no prazo estipulado pelo 
Edital para a eleição do cargo de Presidente do Instituto de Ciências Sociais, datado de 16 de 
março de 2022. A candidatura foi apresentada no dia 24 de março de 2022 pela Doutora Paula 
Cristina Almeida Cadima Remoaldo, Professora Catedrática do Departamento de Geografia do 
Instituto de Ciências Sociais, da Universidade do Minho. 

Cumprindo o disposto no Regulamento Eleitoral do Instituto de Ciências Sociais, a Comissão 
analisou os documentos que integram o procedimento de candidatura e, por cumprirem os 
requisitos determinados no Edital, deliberou aceitar provisoriamente a candidatura da Doutora 
Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo à Presidência do Instituto de Ciências Sociais. Deliberou 
ainda que, no caso de não vir a ser apresentada qualquer reclamação no prazo estabelecido, a 
candidatura é aceite como definitiva a 5 de abril de 2022. 

Deliberou ainda promover a divulgação da presente ata, aproveitando para lembrar que a audição 
da candidata está agendada para o dia 8 de março (10 horas), assumindo caráter público.  

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião dela se tendo lavrado a presente 
ata. 

 

A Comissão Eleitoral 

   

Flávio Paulo Jorge Nunes 

 

  
 

 

 

  

António Miguel Campos Aguiar    
 

  

Daniel Filipe da Silva Noversa   
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