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------ Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às 14 horas, no gabinete do 

Presidente da Faculdade de Economia e Gestão, no campus de Ponta Delgada, reuniu-se a 

Comissão Eleitoral para a constituição da assembleia da unidade orgânica. --------------------------- 

------ A referida Comissão Eleitoral, nomeada pelo Despacho n.º 1/2021 do Presidente da 

Assembleia, datado de 16 de fevereiro de 2021, é constituída pelos seguintes elementos: -------- 

------ José António Cabral Vieira (presidente)-------------------------------------------------------------------- 

------ Francisco José Ferreira Silva (efetivo)---------------------------------------------------------------------- 

------ José Noronha Rodrigues (efetivo)----------------------------------------------------------------------- 

------ Mário José Amaral Fortuna (suplente)----------------------------------------------------------------------

------ António José Vasconcelos Franco Gomes Menezes (suplente)-------------------------------------- 

------ Luís Duarte Pereira da Terra (suplente)-------------------------------------------------------------------- 

------ Estiveram presentes todos os membros efetivos.--------------------------------------------------------

------ O propósito da reunião foi, conforme previsto no regulamento interno para os atos eleitorais 

da unidade orgânica, analisar as listas que foram submetidas, verificar a sua conformidade com 

o disposto na lei, nos estatutos e no referido despacho, e decidir sobre a aceitação das mesmas.  

------ Uma vez iniciada a reunião, o presidente da Comissão Eleitoral deu a conhecer aos 

restantes membros que tinha sido submetido um total de duas listas para a constituição da 

assembleia, designadamente uma para os representantes do pessoal docente e investigador e 

uma para os representantes dos estudantes. -------------------------------------------------------------------

------ A lista para os representantes do pessoal docente e investigador tem a seguinte 

composição: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------ Lista A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1.º Efetivo (Proponente): João Carlos Aguiar Teixeira ------------------------------------------------- 

------ 2.º Efetivo: Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz------------------------------------------------ 

------ 3.º Efetivo: Mário José Amaral Fortuna -------------------------------------------------------------------- 

------ 4.º Efetivo: José António Cabral Vieira --------------------------------------------------------------------- 

------ 5.º Efetivo: Maria Teresa Pinheiro de Melo Borges Tiago ---------------------------------------------

------ 6.º Efetivo: João Pedro Almeida Couto -------------------------------------------------------------------- 

------ 7.º Efetivo: Francisco José Ferreira Silva ------------------------------------------------------------------ 

------ 8.º Efetivo: Maria Luísa Silva Rocha ------------------------------------------------------------------------ 

------ 9.º Efetivo: Flávio Gomes Borges Tiago ------------------------------------------------------------------- 

------10.º Efetivo: Daniela Fantoni Alvares ------------------------------------------------------------------------ 

------ 1.º Suplente: Pedro Portugal de Sousa Nunes ----------------------------------------------------------- 

------ 2.º Suplente: Maria da Graça Câmara Batista ------------------------------------------------------------ 

------ A lista para os representantes dos estudantes tem a seguinte composição: --------------------- 

------ Lista A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1.º Efetivo (Proponente): Cassandra Pereira Raposo -------------------------------------------------- 

------ 2.º Efetivo: Luís Miguel Ventura Garcia -------------------------------------------------------------------- 

------ 1.º Suplente: Mariana Filipa Gonçalves Abreu ----------------------------------------------------------- 

------ 2.º Suplente: Benjamim Ponte Pascoal Leandro de Medeiros --------------------------------------- 

------ De seguida, analisaram-se as listas submetidas, tendo-se verificado que estas apresentam 

membros elegíveis, contêm um número de membros efetivos e de membros suplentes que está 

de acordo com o disposto nos estatutos, e foram submetidas dentro do prazo previsto no 

calendário eleitoral anexo ao referido despacho. Assim sendo, a Comissão decidiu, por 

unanimidade, aceitar estas duas listas. --------------------------------------------------------------------------- 
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------ Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 15 horas, tendo-se lavrado a 

presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os membros da Comissão 

Eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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