
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral para a Eleição do Científico da Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho 

 
 
    Ata da Reunião nº 1 
 
Aos 24 de abril de 2019, pelas 10h, reuniu na sala de reuniões da Escola de Engenharia, 
a Comissão Eleitoral nomeada por Despacho EEUM-Pres-02/2019, de 17 de abril, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Informações 
2. Proposta de calendário eleitoral 
3. Acesso à plataforma evotum 
4. Outros eventuais assuntos 
 

Estiveram presentes: 
 
Doutor Fernando António Portela de Sousa Castro (presidente), Doutor Daniel Vitorino 
Castro Oliveira e Doutor Andrea Zille, o qual participou na reunião por video-
conferência. 
 
Abrindo a sessão, o presidente da Comissão cumprimentou os presentes e informou da 
aprovação recente dos novos regulamentos eleitorais da Escola de Engenharia e 
apresentou uma proposta de Calendário Eleitoral, a qual foi aprovada por unanimidade, 
e se anexa a esta ata. A proposta será submetida ao Presidente da Escola para aprovação 
nos termos do artº 3º do Regulamento Eleitoral. 
 
No 3º ponto da Ordem de Trabalhos ficou decidido que o presidente da Comissão 
Eleitoral, requererá acesso à plataforma eleitoral evotum. 
 
No 4º ponto da Ordem de Trabalhos ficaram desde já marcadas algumas reuniões da 
Comissão Eleitoral, a saber, nas datas seguintes, e no pressuposto de que o calendário 
eleitoral proposto será aprovado: 
 
14 de maio – para decidir sobre reclamações aos cadernos eleitorais provisórios e afixar 
os cadernos definitivos 
20 de maio – para verificar as listas e notificar eventuais irregularidades 
22 de maio – para proceder à aceitação provisória das listas 
24 de maio – para deliberar sobre eventuais reclamações sobre a aceitação das listas e 
publicação das listas definitivas 
5 de junho – para decidir sobre eventuais reclamações face ao ato eleitoral, elaborar ata 
de apuramento de resultados e proceder à sua divulgação. 



 
Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, tendo lavrado a 
presente ata que vai ser distribuída pelos membros presentes para aprovação. 

 
 

ANEXO 

 

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO CIENTÍFICO DA ESCOLA DE ENGENHARIA 

DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

Afixação dos Cadernos Eleitorais Provisórios      7 de maio de 2019 

Reclamações sobre os Cadernos Eleitorais Provisórios   10 de maio de 2019 

Decisão sobre reclamações aos Cadernos Eleitorais Provisórios  14 de maio de 2019 

Afixação dos Cadernos Eleitorais Definitivos    14 de maio de 2019 

Apresentação das Listas de Candidatos     16 de maio de 2019 

Verificação das Listas e notificações de irregularidades   20 de maio de 2019 

Regularização das Listas      22 de maio de 2019 

Aceitação Provisória das Listas      22 de maio de 2019 

Reclamações sobre a aceitação das Listas    24 de maio de 2019 

Publicação das Listas Definitivas     24 de maio de 2019 

 

Período de Campanha Eleitoral         27 de maio a 3 de junho de 2019 

Ato Eleitoral        5 de junho de 2019 

Decisão sobre eventuais reclamações e envio dos resultados para  

homologação         5 de junho de 2019 

 

 

Universidade do Minho, 24 de abril de 2019 

 

Pel’a Comissão Eleitoral 

 

 

Fernando António Portela de Sousa Castro 

 


