
 
 
 
 
 
Comissão Eleitoral para a Eleição do Conselho Científico da Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho 
 
 
    Ata da Reunião nº 4 
 
Aos 22 de maio de 2019, pelas 15h, 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. Admissão das listas 
3. Outros eventuais assuntos 
 

Estiveram presentes: 
 
Doutor Fernando António Portela de Sousa Castro (presidente), Doutor Daniel Vitorino 
Castro Oliveira e Doutor Andrea Zille. Em representação das listas, sem direito a voto, 
participaram na reunião o Prof. Pedro Arezes (lista candidata pelo universo dos 
professores) e o Dr. Loic Hilliou (lista candidata pelo universo dos outros docentes e 
investigadores doutorados). 
 
Abrindo a sessão, o presidente da Comissão cumprimentou os presentes e foi 
deliberado que, face a não haver omissões nem erros nas listas apresentadas, ambas as 
listas são admitidas de forma provisória, ou seja: 
 
- 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 de 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 3º ponto da Ordem de Trabalhos, deliberou-se que a todas as listas será atribuída a 
letra A.  
 
Em relação ao horário da votação, deliberou-se que decorrerá entre as 9h00 e as 17h00 
do dia 5 de junho. 
 



Mais se deliberou que a Comissão Eleitoral reunirá no dia 24 de maio às 15h, para a 
apreciação de eventuais reclamações e para a admissão definitiva das listas. 
 
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, 22 de maio de 2019 

 

 
 

 


