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ASSEMBLEIAS ELEITORAIS PARA OS ÓRGÃOS DOS NÚCLEOS ESTUDANTIS 

 

– Ano letivo de 2022/2023 – 

 

1. Nos termos do artigo 8.º, alínea c) do “Regulamento dos Núcleos Estudantis das Universidades Lusíada”, 

convoco as eleições para os seguintes núcleos estudantis: 

 Arquitetura; 

 Comunicação e Multimédia; 

 Design; 

 Direito; 

 Economia; 

 Engenharia Informática; 

 Gestão das Organizações Desportivas; 

 Gestão de Empresa; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Gestão do Turismo; 

 Jazz e Música Moderna; 

 Marketing; 

 Políticas de Segurança; 

 Psicologia; 

 Relações Internacionais; 

 Serviço Social. 

 

2. As eleições dos núcleos estudantis realizar-se-ão: 

a. No dia 10 de outubro, entre as 10H00 e as 19H00, para os Núcleos de Arquitetura, Comunicação e 

Multimédia e Design; 

b. No dia 11 de outubro, entre as 10H00 e as 19H00, para os Núcleos de Direito, Economia e 

Engenharia Informática; 

c. No dia 12 de outubro, entre as 10H00 e as 19H00, para os Núcleos de Gestão das Organizações 

Desportivas, Gestão de Empresa, Gestão de Recursos Humanos e Gestão do Turismo;  

d. No dia 13 de outubro, entre as 10H00 e as 19H00, para os Núcleos de Jazz e Música Moderna, 

Marketing e Políticas de Segurança;  

e. No dia 14 de outubro, entre as 10H00 e as 19H00, para os Núcleos de Psicologia, Relações 

Internacionais e Serviço Social. 

 

 

https://www.lis.ulusiada.pt/Portals/eLusiada/DocsExternos/normas_regulamentos/16_regulamento_nucleos_estudantis.pdf
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3. Relativamente aos Núcleos do 1.º dia de eleições, as listas candidatas aos respetivos órgãos sociais 

(Direção – 5; Assembleia Geral – 3; Conselho Fiscal – 3) deverão ser apresentadas até às 17H00 do dia 3 

de outubro, no gabinete do Vice-Chanceler, Professor Doutor Ricardo Leite Pinto. 

4. Relativamente aos Núcleos do 2.º dia de eleições, as listas candidatas aos respetivos órgãos sociais 

(Direção – 5; Assembleia Geral – 3; Conselho Fiscal – 3) deverão ser apresentadas até às 17H00 do dia 4 

de outubro, no gabinete do Vice-Chanceler, Professor Doutor Ricardo Leite Pinto. 

5. Relativamente aos Núcleos do 3.º dia de eleições, as listas candidatas aos respetivos órgãos sociais 

(Direção – 5; Assembleia Geral – 3; Conselho Fiscal – 3) deverão ser apresentadas até as 17H00 do dia 6 

de outubro, no gabinete do Vice-Chanceler, Professor Doutor Ricardo Leite Pinto. 

6. Relativamente aos Núcleos dos 4.º e 5.º dias de eleições as listas candidatas aos respetivos órgãos sociais 

(Direção – 5; Assembleia Geral – 3; Conselho Fiscal – 3) deverão ser apresentadas até as 17H00 do dia 7 

de outubro, no gabinete do Vice-Chanceler, Professor Doutor Ricardo Leite Pinto. 

7. As listas deverão indicar os candidatos a cada um dos órgãos sociais, devidamente identificados com o 

respetivo número de estudante, ser assinadas por todos eles e, ainda, apresentadas, no mínimo, por 10 

estudantes inscritos no 1.º ciclo de estudos da respetiva licenciatura/do respetivo mestrado integrado. 

8. Com a lista, os seus proponentes deverão apresentar o programa da candidatura.  

9. Poderão votar e ser eleitos os estudantes matriculados nas licenciaturas e no mestrado integrado, que 

constituem o universo eleitoral de cada um dos núcleos. 

10. A Assembleia Eleitoral será constituída por dois representantes da lista ou listas concorrentes, que 

escolherão um deles para Presidente da Assembleia de Voto. 

11. Encerrada a urna e apurados os sufrágios, será elaborada uma ata dos resultados eleitorais, que será, por 

sua vez, assinada por todos os representantes da mesa de voto. 

12. A ata dos resultados será entregue, logo que possível, no gabinete do Vice-Chanceler, Professor Doutor 

Ricardo Leite Pinto. 

13. Aplicam-se aos atos previstos neste Edital as regras resultantes do “Regulamento dos Núcleos Estudantis 

das Universidades Lusíada”.  

 

15 de setembro de 2022 

 

O Vice-Chanceler da Universidade Lusíada 

 
Professor Doutor Ricardo Leite Pinto 
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