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Despacho  
ICS-8/2021 
 
Comissão e calendário 
Eleitorais  

 Ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 4º do Regulamento Eleitoral para os órgãos do 

Instituto de Ciências Sociais, homologado por despacho do Retor de 13 de novembro de 

2018, ouvido o Conselho do Instituto, divulgo, pelo presente despacho, a eleição dos 

representantes dos professores e investigadores, dos estudantes, e do pessoal técnico, 

administrativo e de gestão no Conselho do Instituto e no Conselho Científico do Instituto de 

Ciências Sociais, aprovo o calendário eleitoral que faz parte integrante do presente despacho 

e nomeio Comissão Eleitoral a que terá a seguinte composição:  

Presidente:  

- Joel Augusto Barbosa Felizes, professor auxiliar do Departamento de Sociologia. 

Vogais: 

- Rita de Barros Cerqueira Gonçalves, estudante;  

- Arminda Lúcia Lopes de Azevedo, pessoal técnico, administrativo e de gestão.   

 

A informação sobre o processo eleitoral será divulgada e mantida atualizada na página do 

Instituto na internet em www.ics.uminho.pt 

 

 
Instituto de Ciências Sociais, 4 de novembro de 2021 
 
 
 
A Presidente do Instituto de Ciências Sociais  
Helena Machado  
[Professora Catedrática] 
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ANEXO ao Despacho ICS- 8/2021 

 
Calendário Eleitoral para a constituição do Conselho do Instituto e do Conselho Científico do Instituto de 

Ciências Sociais  
 

 
 

Divulgação dos cadernos eleitorais provisórios Até 16 de novembro 

Reclamações de irregularidades dos cadernos eleitorais provisórios Até 19 de novembro 

Decisão /Análise das reclamações sobre os cadernos eleitorais Até 23 de novembro 

Divulgação dos cadernos eleitorais definitivos  24 de novembro 

Apresentação das listas de candidatos Até às 17h30 de 26 de novembro 

Verificação das listas e notificação de irregularidades Até 30 de novembro  

Regularização das listas de candidatos 1 e 2 de dezembro  

Aceitação provisória de listas  Até 3 de dezembro 

Reclamações sobre a aceitação de listas Até 4 de dezembro 

Publicação das listas definitivas 6 de dezembro 

Campanha eleitoral  de 9 a 13 de dezembro 

Dia de reflexão 14 de dezembro  

Ato Eleitoral –evotUM 15 de dezembro 

Apuramento e divulgação de resultados provisórios e análise de 

eventuais reclamações  
16 de dezembro  

Decisão sobre eventuais Reclamações e envio dos Resultados para 

homologação 
Até 17 de dezembro 

Homologação dos Resultados Eleitorais  Reitor  

Posse dos Membros Eleitos  Reitor  

 
 
Conselho do Instituto:  
- onze representantes dos professores e investigadores doutorados;  
- três representantes dos estudantes, um por cada ciclo de estudos ministrado;  
- um representante do pessoal técnico, administrativo e de gestão  

Conselho Científico: 
- quinze representantes dos professores e investigadores;  
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