
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

CONSELHOS TÈCNICO-CIENTÍFICOS DAS ESCOLAS DO IPB

REGULAMENTO DA TERCEIRA ELEIÇÃO

Artigo 1.°

Objeto

O presente regulamento define as normas aplicáveis ao processo da eleição

dos membros dos Conselhos Técnico-Científícos das Escolas do Instituto

Politécnico de Bragança, em conformidade com os seus Estatutos,

homologados pelo Despacho Normativo n. ° 62/2008, de 5 de dezembro, e com

as alterações aprovados pelo Conselho Geral do IPB, em 6 de maio de 2013,

doravante designados por Estatutos.

l. A eleição dos membros do terceiro Conselho Técnico-Científico das Escolas

faz-se por voto secreto e de acordo com o Artigo 42. ° dos Estatutos e com

o presente Regulamento.

2. A eleição a que se refere o ponto anterior será realizada em reunião

plenária, em cada Escola, devendo ser convocados para a reunião todos os

docentes da Escola que sejam eleitores.

3 Caberá ao Diretor de cada Escola convocar os docentes para a referida

reunião plenária, a realizar até ao dia 22 de setembro, de 2017, em data

aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico.

Artigo 2. °

Funções e competências

As competéncias do Conselho Técnico-Científíco das Escolas são as previstas

no Artigo 43. ° dos Estatutos.
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Artigo 3. °

Composição e eleição

1. 0 Conselho Técnico-Científico das Escolas do IPB é composto por 25

membros, incluindo o Diretor da Escola, que preside.

2. Os membros do terceiro Conselho Técnico-Científico são eleitos por quatro

anos, por votação nominal, pêlos seus pares, nos termos deste

regulamento, votando em tantos nomes quantos os membros a eleger

3. 0 Conselho Técnico-Científico é constituído por:

a) Dezanove representantes eleitos pelo conjunto dos

i. professores de carreira;

ii. equiparados a professor, em regime de tempo integral, com contrato

com a Escola há mais de dez anos nessa categoria;

ííi. docentes com o grau de doutor, em regime de tempo integral, com

contrato de duração não inferior a um ano, qualquer que seja a

natureza do seu vínculo ao Instituto;

iv. docentes, com o título de especialista e com contrato com o Instituto

há mais de dois anos, não abrangidos pelas subalíneas anteriores.

b) Cinco representantes dos investigadores das unidades de investigação

reconhecidas e avaliadas positivamente nos termos da lei, quando

existam, e que se encontrem igualmente afetos à unidade de ensino ou

de ensino e investigação.

4 Relativamente aos representantes dos conjuntos definidos no ponto

anterior:

a) Se o número de unidades de investigação reconhecidas e avaliadas

positivamente for inferior a cinco, o número de representantes a eleger

reduz-se para o número de unidades de investigação existentes,

somando-se os restantes lugares aos membros a eleger ao abrigo da

alínea a) do ponto anterior;



NSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

b) De entre os representantes eleitos ao abrigo da alínea a) do ponto

anterior, pelo menos um quarto deverão ser professores coordenadores

e um quarto professores adjuntos.

5. Quando o número de docentes elegíveis for inferior a 25, o Conselho é

composto pelo conjunto dos mesmos, sendo que neste caso podem ser

convidados professores ou investigadores de outras instituições até perfazer

o número máximo estabelecido

Artigo 4. °

Eleição do terceiro Conselho Técnico-Científico

l. Para a eleição dos membros do terceiro Conselho Técnico-Científico das

Escolas são utilizados os boletins de voto, provisórios, constantes em anexo

ao presente regulamento, sendo os definitivos publicados de acordo com o

ponto seguinte.

2. Os boletins de voto definitivos, a utilizar em cada Escola, para a eleição dos

membros do seu terceiro Conselho Técnico-Científíco, são afixados e

divulgados entre as 18 e as 19 horas do segundo dia útil imediatamente

anterior à eleição.

3 Para salvaguardar as quotas mínimas de professores coordenadores e de

professores adjuntos, sempre que tal se aplicar, a eleição dos

representantes referidos na alínea a) do n. ° 3 do artigo 3. ° será feita em

duas votações, com recurso a 2 boletins de voto-

a) num primeiro boletim de voto, deverão ser votados professores

coordenadores e professores adjuntos, se necessário, em número igual

ao mínimo que decorre das alíneas a) e b) do n. ° 4 do artigo 3. °;

b) após apuramento dos resultados da votação da alínea anterior, num

segundo boletim de voto, deverão ser votados quaisquer docentes

(professores de carreira, equiparados a professor e docentes com o grau

de doutor ou título de especialista), que ainda não tenham sido eleitos,
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até perfazer o número que decorre da alínea a) do n. ° 4 do artigo 3. °.

4. Para efeitos de apuramento dos resultados da eleição, apenas são

considerados os boletins com votos validamente expressos, sendo

considerados como tal os que tiverem a inscrição da letra "X" apenas em

quadrados colocados à frente dos nomes constantes do boletim de voto e

em número exatamente igual ao estipulado nos artigos 5. ° a 9, °.

5. O apuramento do número de votos nulos e em branco é feito por boletim,

considerando-se que um docente vota em branco quando não inscrever

qualquer símbolo e será considerado nulo qualquer boletim que, não sendo

em branco, não inclua apenas votos validamente expressos, nos termos do

ponto n. ° 4.

6. A eleição de membros do Conselho Técnico-Científico apenas é realizada

quando o número de docentes elegíveis em cada conjunto de

representantes for superior ao número de lugares.

7. Sempre que/ no apuramento dos resultados da eleição do Conselho Técnico-

Científico, ocorram situações de empate, o ato eleitoral, envolvendo apenas

os docentes empatados, será repetido as vezes necessárias.

Artigo 5. °

Eleição do terceiro Conselho Técnico-CEentífico da Escola Superior

Agrária

l Quadros anexos A. 1. 1 e A. l. 2 - Boletim com professores coordenadores e

professores adjuntos - Numa primeira votação, em cada um dos quadros

A. 1. 1 e A. l. 2, devem ser inscritos exatamente 6 "X".

2 Quadro anexo A. 2 - Boletim com todos os professores de carreira,

equiparados a professor e docentes com o grau de doutor ou título de

especialista:

a) Numa segunda votação, no quadro A. 2, devem ser inscritos exatamente

11 "X";



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

b) Serão considerados nulos os boletins que tiverem a inscrição da letra "X"

em quadrados colocados à frente de nomes eleitos na l. a votação.

3 Boletim com Investigadores do CIMO que sejam, simultaneamente/

professores de carreira afetos à ESA - No quadro A. 3 só pode ser inscrito

um "X". O processo de eleição do representante do CIMO rege-se pelo

disposto no artigo 10.°

Artigo 6. °

Eleição do terceiro Conselho Técnico-Científíco da Escola Superior de

Educação

l. Professores coordenadores / coordenadores principais - Integram o

Conselho Técnico-Científíco da ESE todos os seus professores

coordenadores / coordenadores principais:

Alexandra Filipa Soares Rodrigues

Luís Filipe Pires Fernandes

Luís Manuel Leitão Canotilho

Manuel Celestino Vara Pires

Manuel Florindo Alves Meirinhos

Vítor Pires Lopes

2. Quadro anexo B. l - Boletim com todos os professores de carreira,

equiparados a professor e docentes com o grau de doutor ou título de

especialista - No quadro B. l, devem ser inscritos exatamente 18 "X"

Artigo 7. °

Eleição do terceiro Conselho Técníco-Científico da Escola Superior de

Tecnologia e Gestão

. Quadros anexos C. 1. 1 e C. 1.2 - Boletim com professores coordenadores e

professores adjuntos - Numa primeira votação, em cada um dos quadros

C. 1. 1 e C. l. 2, devem ser inscritos exatamente 6 "X".
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2. Quadro anexo C. 2 - Boletim com todos os professores de carreira,

equiparados a professor e docentes com o grau de doutor ou título de

especialista:

a) Numa segunda votação, no quadro C. 2, devem ser inscritos exatamente

12 "X";

b) Serão considerados nulos os boletins que tiverem a inscrição da letra "X"

em quadrados colocados à frente de nomes eleitos na l. a votação.

Artigo 8. °

Eleição do terceiro Conselho Técnico-Científíco da Escola Superior de

Saúde

l. Professores coordenadores / coordenadores principais - Integram o

Conselho Técnico-Científíco da ESSa todos os seus professores

coordenadores / coordenadores principais:

Ana Maria Nunes Português Galvão

Maria Augusta Romão da Veiga Branco

Emília Eduarda Rodrigues de Magalhães

Maria Helena Pimentel

Leonel São Romão Preto

Teresa Isaltina Gomes Correia

2 Quadro anexo D. l - Boletim com todos os professores de carreira,

equiparados a professor e docentes com o grau de doutor ou título de

especialista - No quadro D. l, devem ser inscritos exatamente 18 "X".

Artigo 9. °

Eleição do terceiro Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de

Comunicação, Administração e Turismo

l. Professores coordenadores / coordenadores principais - Integram o

Conselho Técnico-Científico da EsACT todos os seus professores
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coordenadores / coordenadores principais:

Elisabete da Anunciação Paulo Morais

2. Quadro anexo E. l - Boletim com todos os professores de carreira,

equiparados a professor e docentes com o grau de doutor ou título de

especialista - No quadro E. l, devem ser inscritos exatamente 23 "X".

Artigo 10.°

Eleição dos representantes das Unidades de Investigação reconhecidas

e avaliadas positivamente nos termos da lei

l. Na 3. a eleição, a realizar em 2017, existe apenas uma unidade de

investigação nas condições exigidas - o Centro de Investigação de

Montanha (CIMO) - que elegerá um representante para o Conselho Técnico-

Científico da unidade de ensino, a Escola Superior Agrária.

2. Os membros elegíveis são definidos pelo CIMO nos termos da alínea b) do

ponto n. ° 3 e do ponto n. ° 6, do Artigo 42. ° dos Estatutos, até dois dias

úteis antes da eleição.

3. A eleição do representante do CIMO é realizada com um mínimo de 48

horas de antecedência à eleição dos restantes membros do Conselho

Técnico-Científico da Escola

4. O eleito que não pretenda representar a unidade de investigação tem que o

declarar expressamente, por escrito, no prazo de 24 horas, ao Coordenador

do CIMO. O Coordenador do CIMO comunica ao Diretor da Unidade Orgânica

o representante do CIMO no Conselho Técnico-Científico da Escola, antes da

eleição dos restantes membros.

Artigo 11.°

Homologação dos Resultados das Eleições

l. Os resultados das eleições, de cada uma das Escolas, serão homologados

pelo Presidente do IPB, até ao dia 29 de setembro de 2017
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2. Os Conselhos Técnico-Científicos das Escolas, que resultarem deste

processo de eleição, entrarão em funções no dia subsequente à

homologação dos resultados.

Artigo 12.°

Utilização dos Resultados das Eleições

Em caso de vacatura, de renúncia ou de incapacidade permanente de um

membro de um Conselho Técnico-Cíentífíco, a sua substituição será feita com

recurso às listas ordenadas que resultaram das votações em cada Escola

Artigo 13.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia subsequente ao da sua

homologação pelo Presidente do IPB, depois de ouvidos os Conselhos Técnico-

Científicos das Escolas


