
 

DESPACHO N.º 08/2021 DA REITORA DO ISCTE-INSTITUTO 

UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 

 

 

Considerando que nos termos do calendário eleitoral aprovado por meu Despacho n.º 

78/2020, o ato eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Pedagógico se encontra 

marcado para o próximo dia 9 de fevereiro p.f.; 

Considerando que a situação epidemiológica e as medidas adotadas para o combate à 

propagação do novo coronavírus determinaram, em 22 de janeiro de 2021, a suspensão de 

todas as atividades letivas e não letivas em regime presencial, o que originou que muitos 

estudantes regressassem às suas terras, o que pode comprometer a participação de um 

número significativo de estudantes no ato eleitoral; 

Considerando que as razões aduzidas fundamentaram solicitação por parte da Comissão 

Eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Pedagógico no sentido da suspensão do 

ato eleitoral marcado para o próximo dia 9 de fevereiro; 

Considerando ainda que a referida solicitação terá reunido consenso maioritário por parte 

dos representantes das listas de candidatos; 

Atendendo à importância da participação dos estudantes na eleição do Conselho 

Pedagógico, órgão de coordenação central das atividades pedagógicas e dos processos de 

concertação entre professores e estudantes e no qual estes se encontram representados 

em regime de paridade com os professores; 

Determino: 

1. A suspensão do processo eleitoral para eleição dos membros do Conselho 

Pedagógico enquanto se mantiver a suspensão das atividades letivas em regime 

presencial.  

 

2. Caso a suspensão das atividades letivas em regime presencial se mantenha por 

período superior a dois meses, deve a Comissão Eleitoral nomeada reavaliar a 

situação e apresentar as medidas que considere adequadas.  

 

 



 

 

 

3. São considerados válidos todos os atos praticados no âmbito do processo eleitoral 

até à data da suspensão do mesmo.  

 

 

 

Lisboa, 02 de fevereiro de 2021  

 

A Reitora do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, 

 

 

 Maria de Lurdes Reis Rodrigues 
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