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Presentes
De acordo com lista anexa – páginas 4 e 5 – 25 presenças

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3)
Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações sobre:
Pedido de previsão de aquisições para os próximos 6 meses, por parte do SEF
Situação financeira a 1 de junho

2. Eleição da Direção do CIDEM para o triénio 2015-2018
Foram apresentadas duas candidaturas: Paulo António da Silva Ávila; Jorge Manuel Costa da Fonseca Justo
Cada um dos candidatos dispôs de algum tempo para apresentar as razões da sua candidatura e o projecto que
defendia para os próximos anos.
Depois de prestados os devidos esclarecimentos, procedeu-se à votação, por voto secreto, sendo o resultado
final o seguinte:
Paulo Ávila – 9 votos
Jorge Justo – 15 votos
Brancos – 1 voto
Atendendo a estes resultados, o Coordenador do CIDEM para o próximo triénio é o Prof. Jorge Fonseca Justo.
A Assembleia felicitou o candidato eleito e desejou-lhe boa sorte no mandato agora iniciado.

3. Discutir, deliberar e votar a alteração do Art. 14º dos Estatutos
Para que uma situação relacionadas com a falta de candidatos não ficasse sem solução, foi discutida e votada
uma alteração dos Estatutos que pudesse prever uma situação desse tipo.
Assim foram votadas em alternativa as seguintes propostas:
A ) No caso de não existirem candidaturas será utilizado o seguinte procedimento: a) Será aberto de imediato
um novo prazo de 5 dias úteis para apresentação de candidaturas; b) Se, mesmo assim, não houver candidatos, o
Presidente do ISEP, no prazo de 14 dias úteis, nomeará um Professor do ISEP, membro do CIDEM, para o cargo; c) No
prazo de 180 dias consecutivos serão marcadas novas eleições, sendo que o Coordenador eleito completará o
mandato que seria iniciado no anterior período eleitoral.
B ) No caso de não existirem candidaturas será utilizado o seguinte procedimento: a) Será aberto de imediato
um novo prazo de 5 dias úteis para apresentação de candidaturas; b) Se, mesmo assim, não houver candidatos, será
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nomeado para Presidente do CIDEM, o decano de entre os membros do CIDEM; c)Para efeitos de antiguidade, será
contado o tempo de membro do CIDEM em lugar do tempo de docência no ISEP.
C ) No caso de não existirem candidaturas será utilizado o seguinte procedimento: a) Será aberto de imediato
um novo prazo de 5 dias úteis para apresentação de candidaturas; b) Se, mesmo assim, não houver candidatos, o
Diretor do DEM, no prazo de 14 dias úteis, nomeará um Professor do ISEP, membro do CIDEM, para o cargo; c) No
prazo de 180 dias consecutivos serão marcadas novas eleições, sendo que o Coordenador eleito completará o
mandato que seria iniciado no anterior período eleitoral.
D ) No caso de não existirem candidaturas será utilizado o seguinte procedimento: a) Será aberto de imediato
um novo prazo de 5 dias úteis para apresentação de candidaturas; b) Se, mesmo assim, não houver candidatos, será
realizada uma eleição que considere como candidatos todos os membros do CIDEM.
O resultado da votação – realizada com 19 membros na sala - foi o seguinte:
Proposta A – 0 votos
Proposta B – 6 votos
Proposta C – 10votos
Proposta D – 1 voto
Atendendo a estes resultados, os Estatutos serão alterados em conformidade.

4. Outros assuntos
Este ponto foi retirado da OT, pois não havia mais nenhum assunto a tratar.
Nada a acrescentar, reunião encerrada pelas 12h20min

Aprovado por:

Data

Luís Miguel Durão

Prazo
2015-06-02
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Assembleia Geral – Convocatória

De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 6 de Junho (terça),
às 11h00min, na sala F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos:





1. Informações
2. Eleição da Direção do CIDEM para o triénio 2015-2018
3. Discutir, deliberar e votar a alteração do Art. 14º dos Estatutos
4. Outros assuntos

Se à hora marcada para o início da reunião o número de presenças for insuficiente (50% dos membros), fica
desde já convocada segunda reunião para as 11h15min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer
número de presenças.
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