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ANEXO  

Calendário do processo eleitoral para constituição da Assembleia da FCT e para a eleição do Presidente da FCT (em 

conformidade com o calendário eleitoral constante do despacho reitoral n.º 34/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão/EstruturaEleição Ação De Até

Despacho do presidente da assembleia da unidade orgânica a 

iniciar o processo
 -  - 25.janeiro 16h00

Submissão de listas por formulário 28.janeiro 10h00 05.fevereiro 16h00

Divulgação das listas admitidas/rejeitada,  pela comissão 

eleitoral
 -  - 05.fevereiro 20h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 06.fevereiro 16h00

Eleição em mesa de voto 13.fevereiro 10h00 13.fevereiro 16h00

Divulgação dos resultados pela comissão eleitoral  -  - 13.fevereiro 20h00

Apresentação à comissão eleitoral de eventuais recursos 

relativos a deliberações das mesas de voto
 -  - 14.fevereiro 16h00

Envio ao presidente da assembleia da unidade orgânica, pela 

comissão eleitoral, das atas do processo eleitoral para 

homologação.

 -  - 15.fevereiro 16h00

Homologação dos resultados eleitorais pelo presidente da 

assembleia da unidade orgânica e envio do processo ao reitor
 -  - 18.fevereiro 16h00

Divulgação dos resultados  na Internet pelo serviço da reitoria e 

pela unidade orgânica nos termos entendidos como adequados
 -  - 18.fevereiro 20h00

Submissão de candidaturas por formulário 25.fevereiro 10h00 28.fevereiro 16h00

Divulgação das candidaturas admitidas/rejeitadas, pela 

comissão eleitoral
 -  - 28.fevereiro 20h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 01.março 16h00

Eleição em reunião de assembleia da unidade orgânica  -  - 07.março 10h00

Divulgação dos resultados pela comissão eleitoral  -  - 07.março 12h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 08.março 16h00

Repetição de eleição em caso de empate  -  - 11.março 10h00

Divulgação dos resultados pela comissão eleitoral  -  - 11.março 12h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 12.março 16h00

Envio ao reitor, pela comissão eleitoral, das atas do processo 

eleitoral para homologação.
 -  - 13.março 16h00

Homologação dos resultados eleitorais pelo reitor  -  - 14.março 16h00

Divulgação dos resultados  na Internet pelo serviço da reitoria e 

pela unidade orgânica nos termos entendidos como adequados
 -  - 14.março 20h00

Assembleia

Representantes dos docentes e 

investigadores, não docentes e 

não investigadores e estudantes

Presidente da Assembleia
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Órgão/EstruturaEleição Ação De Até

Submissão de candidaturas por formulário 04.março 10h00 14.março 16h00

Divulgação das candidaturas admitidas/rejeitadas, pela 

comissão eleitoral
 -  - 14.março 20h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 15.março 16h00

Eleição em reunião de assembleia da unidade orgânica  -  - 21.março 10h00

Divulgação dos resultados pela comissão eleitoral  -  - 21.março 12h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 22.março 16h00

Repetição de eleição em caso de empate  -  - 25.março 10h00

Divulgação dos resultados pela comissão eleitoral  -  - 25.março 12h00

Apresentação à assembleia da unidade orgânica de eventuais 

recursos relativos a deliberações da comissão eleitoral
 -  - 26.março 16h00

Envio ao reitor, pela comissão eleitoral, das atas do processo 

eleitoral para homologação.
 -  - 27.março 16h00

Homologação dos resultados eleitorais pelo reitor  -  - 28.março 16h00

Divulgação dos resultados  na Internet pelo serviço da reitoria e 

pela unidade orgânica nos termos entendidos como adequados
 -  - 28.março 20h00

Nomeação dos presidentes das unidades orgânicas pelo reitor  -  - 01.abril 12h00

Presidente da Unidade OrgânicaUnidade Orgânica


