
 

 
 

DESPACHO (DirEST) N.º 49 /2020 

 

 

Assunto: Eleição dos Órgãos de Gestão da Escola Superior de Tecnologia do IPCA – publicitação do 

calendário eleitoral 

 

Nos termos do n.º 6 do artigo 56º dos Estatutos da Escola Superior de Tecnologia do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, aprovados pelo despacho nº 7030/2020, publicados no nº 132 da 

2ª Série do Diário da República, em 09 de julho de 2020, cabe ao Diretor da EST promover a eleição 

para os novos órgãos. 

Assim: 

1. Nos termos do artigo 21.º dos Estatutos da EST o calendário eleitoral para a eleição dos 

membros do Conselho Técnico-Científico da EST; 

2. Nos termos do artigo 33.º dos Estatutos da EST o calendário eleitoral para a eleição dos 

membros do Conselho Pedagógico da EST. 

 
Escola Superior de Tecnologia, 02 de novembro de 2020 
 
 

O Diretor da Escola Superior de Tecnologia 
 
 
 
 

Vítor Hugo Mendes da Costa Carvalho 
  



 

Anexo I – Calendário Eleitoral - Eleição dos Membros do Conselho Técnico-Científico 

 

03/11/2020 Publicitação dos cadernos eleitorais. 

03/11/2020 Comunicação à Presidente do IPCA da constituição das mesas de voto 

06/11/2020 Prazo para reclamações aos cadernos eleitorais 

06/11/2020 Despacho (PR) com a organização e funcionamento das mesas de voto 

10/11/2020 Decisão das reclamações e afixação cadernos eleitorais finais 

13/11/2020 Eleição dos representantes dos Professores Coordenadores e Professores 

Coordenadores Principais 

13/11/2020 Afixação de resultados provisórios da eleição 

16/11/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

17/11/2020 Decisão das reclamações e afixação de resultados finais 

19/11/2020 Eleição dos representantes dos Professores e docentes 

19/11/2020 Afixação de resultados provisórios da eleição 

20/11/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

23/11/2020 Decisão das reclamações e afixação de resultados finais 

25/11/2020 Eleição dos representantes das Unidades de Investigação 

25/11/2020 Afixação de resultados provisórios da eleição 

26/11/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

27/11/2020 Decisão das reclamações e afixação de resultados finais 

 

Se necessário, segunda volta:  

18/11/2020 Realização de segunda volta do ato eleitoral representantes dos Professores 

Coordenadores e Professores Coordenadores Principais 

18/11/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição  

19/11/2020 Prazo para reclamações dos resultados provisórios da eleição 

20/11/2020 Decisão das reclamações e afixação de resultados finais 

24/11/2020 Realização de segunda volta do ato eleitoral dos representantes dos 

Professores e docentes 

24/11/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição 

25/11/2020 Prazo para reclamações dos resultados provisórios da eleição 



 

25/11/2020 Decisão das reclamações e afixação de resultados finais 

30/11/2020 Realização de segunda volta do ato eleitoral dos representantes das 

Unidades de Investigação 

30/11/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição 

02/12/2020 Prazo para reclamações dos resultados provisórios da eleição 

03/12/2020 Decisão das reclamações e afixação de resultados finais 

 
  



 

Anexo II - Calendário Eleitoral - Eleição dos Membros do Conselho Pedagógico 

1. Eleição dos delegados de ano 

29 /10/2020 Publicitação dos cadernos eleitorais dos estudantes 

05/11/2020 Prazo de reclamação dos cadernos eleitorais dos estudantes 

06/11/2020 Decisão das reclamações dos cadernos eleitorais 

11/11/2020 
Eleição dos delegados e subdelegados de ano dos cursos de licenciatura e 
de mestrado 

11/11/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição 

19/11/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

20//11/2020 Decisão das reclamações e afixação dos resultados finais 

25/11/2020 
Realização da 2ª volta do ato eleitoral do delegado e subdelegado de ano 
dos cursos de licenciatura e dos cursos de mestrado 

25/11/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição 

2/12/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

3/12/2020 Decisão das reclamações e afixação dos resultados finais 
 

2. Eleição dos representantes do corpo docente e dos representantes dos estudantes 

04/12/2020 Publicitação dos cadernos eleitorais 

04/12/2020 Constituição das mesas de voto 

07/12/2020 Prazo de reclamação dos cadernos eleitorais 

09/12/2020 Decisão das reclamações e afixação dos cadernos eleitorais 

10/12/2020 Eleição dos representantes do corpo docente e dos delegados de curso 

10/12/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição 

11/12/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

14/12/2020 
Decisão das reclamações dos resultados provisórios e afixação dos 
resultados finais 

15/12/2020 
Realização da 2ª volta do ato eleitoral dos representantes do corpo docente 
e dos delegados de curso 

15/12/2020 Afixação dos resultados provisórios da eleição 

16/12/2020 Prazo de reclamações aos resultados provisórios da eleição 

17/12/2020 Decisão das reclamações e afixação dos resultados finais 

 


