
 

 

ATA DA COMISSÃO ELEITORAL 

PARA ELEICÃO DO DELEGADO DE ANO DO CURSO DE MESTRADO EM MARKETING TURÍSTICO 

 

Pelas vinte horas do dia cinco de janeiro de 2022, reuniu a comissão eleitoral para a eleição do delegado do 

curso do Mestrado em Marketing Turístico, nas instalações da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

- Apuramento dos resultados 

 

A comissão eleitoral para curso de Mestrado em Marketing é composta pelos seguintes membros: 

 Diretor de Curso –  Bruno Miguel Barbosa de Sousa 

 Docente da ESHT do Departamento de Turismo e Marketing- Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves 

 Estudante –  Taima Alexandra de Carvalho 

 

O ato eleitoral decorreu através de voto eletrónico, com início às oito horas e termino às vinte horas. 

Findo o ato eleitoral, às vinte horas, iniciou-se o apuramento resultados: 

Total de inscritos no caderno eleitoral definitivo: 14 

Total de votantes: 10 

Votos brancos:    

 
Pela aplicação do disposto nos artigos 31.º, n.º 1, dos Estatutos da Escola Superior de Hotelaria e Turismo e 

no artigo 5º do Estatuto de Delegado de Ano e do Delegado de Curso, aprovado pelo Despacho (PR) Nº 

23/2017, de 31 de janeiro, foram eleitos os seguintes delegados e subdelegados de ano do curso de Mestrado 

em Gestão do Turismo: 

 

Delegado do Curso: 

Clara Morgana Caldas de Vasconcelos (14448): 3 votos 

 

Subdelegado de Curso 

 Taima Alexandra de Carvalho (16802): 2 votos  

 

 

 

 



 

 

Após o apuramento dos resultados, será impresso documento comprovativo da votação. 

O diretor de curso, após a assinatura da presente ata, enviará de imediato a mesma à Direção da Escola, que 

no prazo máximo de 24 horas, a remeterá ao Presidente do Instituto. 

Os resultados da votação serão afixados no mesmo dia nos locais próprios da Escola e posteriormente 

publicados na página eletrónica da Escola. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, tendo sido lavrada a presente ata, assinada 

por todos os membros da comissão eleitoral. 

 

 

_________________________________________________ 

(Diretor de Curso) 

 

 

__________________________________________________ 

(Docente da ESHT) 

 

 

__________________________________________________ 

(Estudante) 
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