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Aos vinte dias do mês de abril de 2022, reuniu, pelas 14:30 horas, na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais 

(ICS), o Conselho deste Instituto (CI), tendo por ordem de trabalhos a constante em documento anexo a esta ata, 

distribuído com a antecedência devida, e tendo contado com a presença dos membros que constam da lista de 

presenças também anexa. 

1. Eleição do Presidente do Instituto de Ciências Sociais 

O Presidente do Conselho do Instituto agradeceu a presença de todos, relembrando a importância do momento. 

De seguida deu a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral, Professor Flávio Nunes, que, de imediato deu início à 

votação, chamando, por corpos, e pela ordem da lista, os membros do Conselho do Instituto. 

Encerrada a votação apuraram-se os seguintes resultados: 

- Número total de eleitores (membros do Conselho): 15 (quinze) 

- Número total de votantes: 13 (treze) 

- Número de votos em branco: 0 (zero) 

- Número de votos nulos: 0 (zero) 

- Número de votos na candidata: 13 (treze) 

Em face dos resultados apurados, resultou eleita a Professora Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo com 100% dos 

votos validamente expressos. 

O Presidente do CI agradeceu aos membros da Comissão Eleitoral o trabalho desenvolvido e felicitou a Presidente eleita 

pelo resultado obtido, passando-lhe a palavra. 

A Presidente eleita, Professora Paula Remoaldo, agradeceu a todos a confiança que nela depositaram, mostrando 

vontade de estar à altura do desafio. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do Conselho informou que o processo segue agora para homologação do 

Senhor Reitor e posterior agendamento da tomada de posse, mantendo-se em funções a atual Presidente, Professora 

Helena Machado, a quem agradeceu, assim como à restante equipa, o relevante trabalho que fizeram à frente do ICS 

nos últimos 3 anos. 

Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada, tendo-se lavrado a presente ata que, depois de lida e aprovada 

vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário. 
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A Presidente       O Secretário  
Helena Sousa       Miguel Aguiar 
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