
 
 
 
 
 

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

 
 
    Ata da Reunião nº 3 
 
Aos 17 de maio 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. Verificação das listas candidatas e eventuais notificações para suprimento de 
irregularidades 
3. Outros eventuais assuntos 
 

Estiveram presentes: 
 
Doutor Fernando António Portela de Sousa Castro (presidente), Doutor Daniel Vitorino 
Castro Oliveira e Doutor Andrea Zille, que participou por vídeo conferência. 
 
Abrindo a sessão, o presidente da Comissão cumprimentou os presentes e informou que 
haviam sido entregues à secretária da Escola de Engenharia as seguintes listas: 
 
- 1 lista para o universo dos professores e investigadores de carreira, cujo primeiro 
candidato é o Prof. Eugénio Ferreira, sendo mandatário o Prof. Paulo Lourenço; 
- 1 lista para o universo dos outros membros, afetos à Escola de Engenharia, detentores 
do grau doutor que exerçam funções docentes ou de investigação, em regime de tempo 
integral, com contrato há mais de um ano com a Universidade do Minho, 
independentemente da sua natureza, sendo primeiro candidato o Dr. Luís Daniel de 
Melo e mandatário o Dr. Loic Hilliou. 
 
 
No 2º ponto da Ordem de Trabalhos, a Comissão Eleitoral verificou a constituição de 
ambas as listas e dos respetivos subscritores e constatou que todos cumpriam os 
requisitos, nomeadamente estarem todos devidamente identificados e fazerem parte 
dos respetivos cadernos eleitorais, bem como a apresentação de documentos com os 
princípios orientadores das candidaturas. Pelo que, em conformidade, a Comissão 
Eleitoral decidiu aceitar todas as listas de forma provisória, devendo eventuais 
reclamações ser apresentadas até às 12h do dia 24 de maio. 
 
No 3º ponto da Ordem de Trabalhos, deliberou-se que será solicitado às listas 
candidatas o fornecimento dos documentos com os princípios orientadores das 



candidaturas, em formato digital, para colocação no portal eleitoral evotum. Deliberou-
se ainda que se solicite às listas indicação do membro por quem se farão representar na 
Comissão Eleitoral, e dos respetivos contactos. 
 
Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, tendo lavrado a 
presente ata que vai ser assinada pelos membros presentes para aprovação. 

 
 

 

Universidade do Minho, 17 de maio de 2019 

 

 


