
 
 
 
 
 
Comissão Eleitoral para a Eleição do Conselho de Escola 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-03/2019, de 17 de abril, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Informações 
2. Verificação do suprimento de erros e omissões das listas e admissão das listas 
3. Outros eventuais assuntos 
 

Estiveram presentes: 
 
Doutor Fernando António Portela de Sousa Castro (presidente), Doutor Daniel Vitorino 
Castro Oliveira, Doutor Andrea Zille e Rui Miguel Serra Oliveira. Em representação das 
listas, sem direito a voto, participaram na reunião o Prof. Pedro Arezes (lista candidata 
pelo universo dos professores), André Gomes Pereira (lista candidata pelo universo dos 
estudantes de 1º ciclo), João Luís Pinheiro (lista candidata pelo universo dos estudantes 
de 2º ciclo) e Mónica Cabecinhas (lista candidata pelo universo dos estudantes de 3º 
ciclo, cujo primeiro candidato é Catarina Cubo da Fonte). 
 
Abrindo a sessão, o presidente da Comissão cumprimentou os presentes e informou 
que, face às omissões e erros apresentados pelas listas, a Comissão Eleitoral recebeu os 
seguintes elemento complementares: 
 

1. Na lista para o universo dos estudantes inscritos no 1º ciclo de estudos, cujo 
primeiro candidato é André Gomes Pereira, foi indicado o mandatário e 
respetivos contactos e apresentado o documento com os princípios orientadores 
da candidatura. Foi ainda apresentada uma nova lista, corrigindo o nome que se 
encontrava errado, conforme melhor explicado na ata nº 3; 

2. Na lista para o universo dos estudantes inscritos no 2º ciclo de estudos, cujo 
primeiro candidato é João Luís Pinheiro, foi indicado o mandatário e respetivos 
contactos e apresentado o documento com os princípios orientadores da 
candidatura. 

3. Na lista para o universo dos estudantes inscritos no 3º ciclo de estudos, cujo 
primeiro candidato é Nélson José de Oliveira, não foi indicado o mandatário, 
nem apresentado o documento com os princípios orientadores da candidatura. 

 
 



No 2º ponto da Ordem de Trabalhos, a Comissão Eleitoral verificou a constituição das 
listas e dos respetivos subscritores e constatou que as mesmas contêm agora todos os 
elementos requeridos pelo Regulamento, no que ao universo dos estudantes inscritos 
no 1º ciclo e nos estudantes inscritos no 2º ciclo diz respeito. Pelo que, em 
conformidade, decidiu admitir, de forma provisória estas listas. No que concerne à lista 
para o universo dos estudantes inscritos no 3º ciclo de estudos, cujo primeiro candidato 
é Nélson José de Oliveira, não tendo sido apresentado o mandatário nem o documento 
com os princípios orientadores, conforme requerido pelo ponto 2 do artigo 8º do 
Regulamento Eleitoral, a Comissão Eleitoral rejeitou a admissão desta lista. 
 
Assim sendo, constata-se a admissão das seguintes listas: 
 
Eleição para os Representantes dos Professores e Investigadores Doutorados – 1 lista, 
cujo primeiro candidato é o Prof. Pedro Arezes; 
Eleição do representante dos estudantes do 3º ciclo – 1 lista cujo candidato efetivo é 
Catarina Cubo da Fonte; 
Eleição do representante dos estudantes do 2º ciclo – 1 lista cujo candidato efetivo é 
João Luís Pinheiro; 
Eleição do representante dos estudantes do 1º ciclo – 1 lista cujo candidato efetivo é 
André Gomes Pereira. 
 
Em consequência, a Comissão Eleitoral deliberou admitir de forma provisória todas as 
listas candidatas atrás referidas. Eventuais reclamações devem ser apresentadas até às 
12h do dia 24 de maio. 
 
Uma vez que para a eleição do representante do pessoal técnico, administrativo e de 
gestão não foi apresentada nenhuma lista candidata, nos termos do artº 11º do 
Regulamento Eleitoral, a votação será nominal. 
 
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 

 

 
 


