
 Edital 

Em conformidade com o Regulamento Eleitoral do Conselho Geral da Universidade do Algarve foi, 

em reunião de 12 de dezembro de 2012, aprovado o seguinte calendário eleitoral para a eleição 

dos membros eleitos do Conselho Geral: 

 

Procedimento Data(s) 

1. Elaboração dos cadernos eleitorais 
Até 9/1/2013 

2. Afixação dos cadernos eleitorais nas escolas, faculdades, serviços e página WEB da 

UALG Até às 17h de 9/1/2013 

3. Apresentação de reclamações à Comissão Eleitoral sobre os cadernos eleitorais Até às 17h de 14/1/2013 

4. Apreciação das reclamações relativas aos cadernos eleitorais e respetiva 

comunicação aos interessados, por parte da Comissão Eleitoral 
Até às 17h de 16/1/2013 

5. Apresentação das listas de candidatura 
Entre 16/1/2013 e as 17h 

de 23/1/2013 

6. Decisão sobre a aceitação das listas de candidatura por parte da Comissão Eleitoral 

e respetiva comunicação aos interessados 

Entre 24/1/2013 e as 17h 

de 25/1/2013 

7. Período de reclamações à Comissão Eleitoral relativas à decisão de aceitação das 

listas de candidatura 

Entre 28/1/2013 e as 17h 

de 30/1/2013 

8. Apreciação das reclamações relativas à decisão de aceitação das listas de 

candidatura e respetiva comunicação aos interessados, por parte da Comissão 

Eleitoral 

Entre 31/1/2013 e as 17h 

de 1/2/2013 

9. Afixação das listas definitivas de candidatura Até às 17h de 4/2/2013 

10. Campanha eleitoral 
Entre 5/2/2013 e 

19/2/2013, inclusive 

11. Ato eleitoral 
21/2/2013, das 9h30 às 

22h00 

12. Afixação dos resultados eleitorais provisórios Até às 17h de 22/2/2013 

13. Apresentação de reclamações à Comissão Eleitoral relativas aos resultados 

provisórios do ato eleitoral 
Até às 17h de 25/2/2013 

14. Apreciação das reclamações relativas aos resultados provisórios do ato eleitoral, 

por parte da Comissão Eleitoral e respetiva comunicação aos interessados 
Até às 17h de 26/2/2013 

15. Homologação dos resultados eleitorais definitivos Até às 17h de 27/2/2013 

16. Afixação dos resultados eleitorais definitivos Até às 17h de 28/2/2013 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

A. Recorda-se que: 

1. As listas de professores e investigadores deverão ser compostas por: 

a. 9 (nove) candidatos efetivos; 



b. Pelo menos 5 (cinco) candidatos suplentes. 

2. As listas de pessoal não docente deverão ser compostas por: 

a. 1 (um) candidato efetivo; 

b. Pelo menos 1 (um) candidato suplente. 

3. As listas de estudantes deverão ser compostas por: 

a. 3 (três) candidatos efetivos; 

b. Pelo menos 2 (dois) candidatos suplentes. 

B. Os formulários próprios para apresentação das candidaturas assim como a minuta de aceitação de 

candidatura ficarão disponíveis na intranet, na página do Conselho Geral. 

 

 

 

 


