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     Despacho N.º 7/2022 

Nos termos do art.º 19.º e seguintes do Regulamento Eleitoral da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa,  aprovado por Despacho n.º 3474/2020  de 19 de março,   ouvido a 

Presidente do Conselho de Escola, Dr. Paulo Jorge Cleto Duarte, fixo as eleições para o Conselho 

de Escola para o dia 22 de junho de 2022, de acordo com o seguinte calendário de atividades:  

Atividades Data 

Corpos Eleitorais: 
Corpo Eleitoral dos representantes dos docentes e 

investigadores em efetividade de funções; 

Estudantes regularmente inscritos nos ciclos de 

estudos conferentes de grau da Faculdade; 

Pessoal não docente e não investigador em exercício 

efetivo de funções. 

 

Nomeação da comissão eleitoral Até 14 de abril de 2022 

Envio dos cadernos eleitorais (dos existentes à data) 14 de abril de 2022 

Publicação  dos cadernos eleitorais 18 de abril de 2022 

Reclamação dos cadernos eleitorais  Até 22 de abril de 2022 

Publicação dos Cadernos Eleitorais definitivos Até 29 de abril de 2022 

Apresentação de listas candidatas à eleição Até 16 de maio de 2022 

Apreciação formal das listas pela Comissão Eleitoral 18 de maio de 2022 

Correção de irregularidades 23 de maio de 2022 

Recurso das decisões de aceitação ou rejeição das listas   Até 26 de maio de 2022 

Homologação das listas candidatas 6 de junho de 2022 

Campanha eleitoral   De 9 a 21 de junho de 2022 (21h) 

Ato Eleitoral 22 de junho de 2022 (das 9h às 17h) 

Decisão sobre os protestos lavrados na ata Até 23 de junho de 2022 

Divulgação dos resultados eleitorais Até 24 de junho de 2022 

Comunicação dos resultados das eleições à Diretora Até  27 de  junho de 2022 

Submissão dos resultados eleitorais à homologação 
do Reitor 

Até 28 de junho de 2022 

Homologação e divulgação dos Resultados Eleitorais  

A Diretora, 

 

(Doutora Maria Beatriz da Silva Lima,  Professora Catedrática) 
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