
 
 

 
DESPACHO N.º 23/D/2020 

 
Assunto:  Divulgação dos resultados homologados e republicação do Calendário Eleitoral 

para Constituição do Conselho Pedagógico do Instituto de Higiene e Medicina Tropical com 

as devidas adaptações 

 

A constituição e eleições para o Conselho Pedagógico do IHMT, encontram-se 

reguladas no artigo 23.º dos Estatutos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

(Despacho n.º 6727/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 10 de julho) e no 

Regulamento Eleitoral do Conselho Pedagógico do IHMT NOVA, de 23 de outubro de 2019, 

homologado a 4 de novembro de 2019.  

 

Na sequência dos atos eleitorais para constituição do Conselho Pedagógico, estão 

homologados os resultados relativos aos cinco professores ou investigadores de carreira, 

coordenadores de cursos de 3.º ciclo de estudos superiores e aos cinco professores ou 

investigadores de carreira, coordenadores de cursos de 2.º ciclo de estudos superiores. 

Relativamente aos representantes dos alunos, foram eleitos e estão homologados: 

 

• - Três dos cinco alunos representantes dos estudantes dos respetivos 

cursos de 3.º ciclo de estudos superiores 

 

•  Inês Alexandra de Passos Fernandes Domingos (Doutoramento em 

Ciências Biomédicas) 

•  Assucênio Hortêncio Chissaque (Doutoramento em Doenças Tropicais 

e Saúde Global) 

•  Regina Eustáquio de Souza Amado (Doutoramento em Saúde 

Internacional) 

 

e 

 

• - Dois dos cinco alunos representantes dos estudantes dos respetivos cursos 

de 2.º ciclo de estudos superiores 

  

•  Jéssica de Jesus Fernandes (Mestrado em Ciências Biomédicas)  

 

•  Ana Margarida Carriço de Seixas (Mestrado em Saúde Tropical) 

 

 



Para os seguintes ciclos de estudo, não tendo havido um(a) aluna(o) mais votado, 

deverá proceder-se a uma segunda volta com a(o)s aluna(o)s mais votados em cada ciclo 

de estudos: 

 

•  Doutoramento em Medicina Tropical 

João Tiago Fernandes Serra  

Rafael Amorim Rocha  

Yefimenko Lesya 

 

•  Mestrado em Parasitologia Médica 

Delma Natalicia Casimiro Panda Bento, 

Tiago Alexandre Pena Santos 

 

•  Mestrado em Saúde Publica e Desenvolvimento 

Jeremias Salomão Chone, 

Xadreque Carlos Siabo 

 

Por só ter havido apenas um eleitor no Mestrado em Estatística para a Saúde, a 

votação deverá ser repetida. 

 

Deste modo e nos termos do artigo 1.º do Regulamento Eleitoral do Conselho 

Pedagógico do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade Nova de 

Lisboa, fixo as seguintes (devidas) adaptações ao Calendário Eleitoral: 

 

Das 8h de 15 de julho  

às 24h de 16 de julho de 2020  

Repetição das ELEIÇÕES relativas aos Alunos  

17 de julho de 2020  Afixação dos resultados eleitorais  

 

 

IHMT, em 14 de julho de 2020 

 

O    Diretor 

 
Filomeno Fortes, Professor Doutor 

 

 


