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Despacho n.º 7/2022 

Assunto: Eleição dos membros internos do Conselho de Instituto, dos membros do 
Conselho Científico e dos membros do Conselho Pedagógico do ITQB NOVA - Calendário 
eleitoral 

 
 
Nos termos do disposto nos Estatutos do ITQB NOVA1, são por esta via convocadas eleições, 
para o corrente mês de setembro e início do mês de outubro de 2022, tendo em vista: 

• A eleição dos representantes dos Docentes, Investigadores e Estudantes do Conselho de 
Instituto do ITQB NOVA; 

• A eleição dos representantes dos Docentes e Investigadores do Conselho Científico do 
ITQB NOVA; 

• A eleição dos representantes dos Docentes, Investigadores e Estudantes do Conselho 
Pedagógico do ITQB NOVA. 

Os correspondentes processos eleitorais decorrerão de acordo com o seguinte calendário 
eleitoral e terão o apoio do secretariado da Direção do Instituto. 

 
 

Órgão Data Eleição/Descrição Eleitores 

Cadernos 
eleitorais 

16 de setembro 

Publicação dos cadernos 
eleitorais provisórios, com 
reporte à data da publicação 
deste despacho 

- 

De 19 a 23 de 
setembro 

Período de consulta e receção 
de reclamações 
aos cadernos eleitorais 

- 

26 e 27 de 
setembro 

Decisão da Comissão Eleitoral 
sobre eventuais reclamações e 
implementação de correções 

- 

28 de setembro 
Afixação dos cadernos eleitorais 
definitivos 

- 

                                                           
1 Despacho n.º 10900/2021, de 22 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 8 de novembro. 

https://www.itqb.unl.pt/about-us/management/estatutos-itqb-2021.pdf
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Órgão Data Eleição/Descrição Eleitores 

Conselho 
de Instituto 

29 de setembro 
 
(eventual 
desempate: 
30 de setembro) 

1.ª Fase da eleição para o 
Conselho de Instituto 

Eleição de dois Professores 
Catedráticos ou Investigadores 
Coordenadores  

• Todos os docentes e 
investigadores de carreira 

• Todos os docentes e 
investigadores em regime de 
tempo integral com vínculo ao 
Instituto de duração não inferior 
a um ano, que trabalhem em 
instalações administradas pelo 
ITQB NOVA e que sejam 
titulares do grau de doutor 

• Todos os docentes e 
investigadores com acordos de 
acolhimento ativos com a 
Universidade Nova de Lisboa 

3 de outubro 
 
(eventual 
desempate: 
4 de outubro) 

2.ª Fase da eleição para o 
Conselho de Instituto 

Eleição de dois representantes 
dos Docentes e Investigadores 
com vínculo com o ITQB NOVA  

• Todos os docentes e 
investigadores de carreira 

• Todos os docentes e 
investigadores em regime de 
tempo integral com vínculo ao 
Instituto de duração não inferior 
a um ano, que trabalhem em 
instalações administradas pelo 
ITQB NOVA e que sejam 
titulares do grau de doutor 

• Todos os docentes e 
investigadores com acordos de 
acolhimento ativos com a 
Universidade Nova de Lisboa 

2.ª Fase da eleição para o 
Conselho de Instituto 

Eleição do representante dos 
estudantes 

Todos os estudantes de mestrado 
e de doutoramento inscritos há 
mais de um ano 

6 de outubro 
 
(eventual 
desempate: 
7 de outubro) 

3.ª Fase da eleição para o 
Conselho de Instituto 

Eleição de três representantes 
dos Docentes e Investigadores 

• Todos os docentes e 
investigadores de carreira 

• Todos os docentes e 
investigadores em regime de 
tempo integral com vínculo ao 
Instituto de duração não inferior 
a um ano, que trabalhem em 
instalações administradas pelo 
ITQB NOVA e que sejam 
titulares do grau de doutor 

• Todos os docentes e 
investigadores com acordos de 
acolhimento ativos com a 
Universidade Nova de Lisboa 

8 de outubro 
Divulgação do resultado eleitoral 
do Conselho de Instituto 

- 
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Órgão Data Eleição/Descrição Eleitores 

Conselho 
Científico 

10 de outubro 
 
(eventual 
desempate: 
11 de outubro) 

1.ª Fase da eleição para o 
Conselho Científico 

Eleição de seis representantes 
dos Docentes e Investigadores 
de carreira 

• Todos os docentes e 
investigadores de carreira 

• Todos os docentes e 
investigadores em regime de 
tempo integral com vínculo ao 
Instituto de duração não inferior 
a um ano, que trabalhem em 
instalações administradas pelo 
ITQB NOVA e que sejam 
titulares do grau de doutor 

• Todos os docentes e 
investigadores com acordos de 
acolhimento ativo com a 
Universidade Nova de Lisboa 

12 de outubro 

 
(eventual 
desempate: 
13 de outubro) 

2.ª Fase da eleição para o 
Conselho Científico 

Eleição de quatro 
representantes dos Docentes e 
Investigadores 

Dentro de cada Divisão Científica: 

• Todos os docentes e 
investigadores de carreira; 

• Todos os docentes e 
investigadores em regime de 
tempo integral com vínculo ao 
Instituto de duração não inferior 
a um ano, que trabalhem em 
instalações administradas pelo 
ITQB NOVA e que sejam 
titulares do grau de doutor; 

• Todos os docentes e 
investigadores com acordos de 
acolhimento ativos com a 
Universidade Nova de Lisboa 

14 de outubro 
Divulgação do resultado eleitoral 
do Conselho Científico 

- 

Conselho 
Pedagógico 

17 de outubro 

 
(eventual 
desempate: 
18 de outubro) 

Eleição para o Conselho 
Pedagógico: 

Eleição de dois representantes 
dos Docentes e Investigadores 
 

• Todos os docentes e 
investigadores de carreira; 

• Todos os docentes e 
investigadores em regime de 
tempo integral com vínculo ao 
Instituto de duração não inferior 
a um ano, que trabalhem em 
instalações administradas pelo 
ITQB NOVA e que sejam 
titulares do grau de doutor 

Eleição para o Conselho 
Pedagógico: 

Eleição de dois representantes 
dos Estudantes 

Todos os estudantes de mestrado 
e de doutoramento inscritos há 
mais de um ano 

19 de outubro 
Divulgação do resultado eleitoral 
do Conselho Pedagógico 

- 

 
 
Todos os atos eleitorais são presenciais, mediante a deposição de voto em urna.   
Em casos excecionais, devidamente justificados, em que se revele inviável a votação presencial, 
o voto poderá ser feito por via telemática. 
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O calendário acima considera um dia útil de intervalo entre cada ato eleitoral, para que um 
segundo escrutínio possa ser realizado em caso de empate. 
 
 
 
Oeiras, 9 de setembro de 2022 

 
 

 
Cláudio M. Soares 
Diretor do ITQB NOVA 
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