Senado Académico

Reunião da Comissão Eleitoral
para a eleição dos representantes dos professores e investigadores, dos representantes dos estudantes e dos representantes dos
trabalhadores não docentes e não investigadores
no Senado Académico da Universidade do Minho
Ata n.º 1/2019

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas catorze horas, reuniu na Sala de Reuniões da Reitoria, no piso 3 do
Complexo Pedagógico II, no Campus de Gualtar, a Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes dos professores e
investigadores, dos representantes dos estudantes e dos representantes dos trabalhadores não docentes e não investigadores no
Senado Académico da Universidade do Minho, nomeada pelo Despacho RT-37/2019, de 24 de maio, conforme convocatória
enviada pelo Presidente da Comissão de vinte e sete de maio.
Estiveram presentes o Professor João Álvaro Brandão Soares Carvalho, que presidiu, e os vogais Teresa Margarida Moreira Freire
Barbas Albuquerque, Professora Auxiliar da Escola de Psicologia, os estudantes Rafaela Correia Gomes e Nuno Miguel dos Santos
Pereira, e os trabalhadores não docentes e não investigadores Mestre Aleida Lopes Vaz Carvalho e Mestre José Emílio Costa
Palmeira. Participaram também, por convite do Presidente da Comissão e com a concordância dos membros presentes, o Eng.º
David Barros, o Eng.º Mário Necho, a Dra. Denisa Bastos e a Dra. Isabel Virgínia Fernández.
Antes de abordar os assuntos pretendidos, o Presidente da Comissão saudou os presentes e prestou, de seguida, algumas
informações e esclarecimentos relacionados com os diversos aspetos inerentes ao processo eleitoral à luz do disposto no
Regulamento Eleitoral anexo ao Despacho RT-17/2019. Referiu que a consagração do voto eletrónico pretende contribuir para que
os eleitores possam exercer o seu direito de sufrágio de modo mais cómodo. O Presidente propôs que um elemento do Senado
Académico, a Dra. Isabel Virginia Fernandez, estivesse presente durante as reuniões para dar o apoio técnico necessário durante
todo o processo eleitoral, proposta com a qual todos os membros presentes concordaram. Explicou também que a Direção de
Tecnologias e Sistemas de Informação assegurará o correspondente apoio informático, tarefa para que foram designados o Eng.º
David Barros e o Eng.º Mário Necho. Ainda, no que a matérias de índole legal se refere, a Dra. Denisa Bastos colaborará também
durante o processo e desencadeará, formalmente, o processo eleitoral. A seguir, o Presidente deu início aos trabalhos, centrados
nas diligências a tomar para dar seguimento ao processo em causa.
O Presidente explicou que o Gabinete do Reitor já tinha sido solicitados às correspondentes unidades de serviços os cadernos
eleitorais atendendo aos diferentes corpos, isto é: 1. Professores e Investigadores doutorados; 2. Estudantes; e 3. Trabalhadores
não docentes e não investigadores. O formato Excel em que foram solicitados permitirá a verificação das listas no sentido de cumprir
com o estabelecido no Regulamento Eleitoral, dado que não pode haver eleitores que pertençam, simultaneamente, a diferentes
corpos. Os cadernos eleitorais recebidos referentes aos Estudantes não foram elaborados tendo em atenção o disposto no
Regulamento Eleitoral pelo que, com a concordância dos membros presentes, serão afixados conforme foram disponibilizados à
data e será solicitado aos serviços a elaboração de novas listas para o corpo dos Estudantes contendo os elementos necessários
para dar cumprimento ao estipulado no referido documento. O Presidente explicou, também, algumas especificidades do voto
eletrónico. De seguida, apresentou a plataforma que será utilizada e as formalidades e necessidades particulares que o seu uso
comporta.
Da análise efetuada ao documento, o Presidente referiu também algumas deficiências do Regulamento Eleitoral, designadamente
o facto de o documento não prever a eleição nominal no caso da não existência de listas. A este respeito, e dado estar previsto no
Artigo 18.º do Regulamento Eleitoral que as dúvidas e os casos omissos suscitados na interpretação e aplicação do Regulamento
fossem decididos pela Comissão Eleitoral, todos os membros deliberaram favoravelmente no sentido que fosse possível a eleição
nominal na iminência de não existirem propostas de listas candidatas aos atos eleitorais. Novamente o Presidente, tendo em devida

conta a própria experiência de anteriores eleições, propôs que fosse utilizado o nível de segurança forte, que corresponde à inserção
da chave de autenticação de quatro membros da Comissão Eleitoral para validar os procedimentos da Comissão Eleitoral na
plataforma, proposta esta que acolheu o parecer unanimemente favorável dos membros presentes.
A pedido do Presidente da Comissão, usou da palavra a Dra. Denisa Bastos, a qual explicou que iria proceder, na plataforma, à
identificação do processo eleitoral e ao preenchimento dos campos necessários para que possa ser dado início ao processo eleitoral
que terá de responder à eleição dos representantes dos três diferentes corpos. Após análise e discussão, todos os membros da
Comissão concordaram com os períodos e horários definidos na plataforma para os diferentes momentos do processo, os quais
tiveram em consideração as datas definidas no Calendário Eleitoral. De seguida o Presidente da Comissão Eleitoral procedeu à
afixação dos Cadernos Eleitorais Provisórios para a eleição dos representantes dos professores e investigadores, dos representantes
dos estudantes e dos representantes dos trabalhadores não docentes e não investigadores, mediante o carregamento dos mesmos
na plataforma. Foram também publicitados na referida plataforma todos os documentos oficiais relativos ao processo em curso.
Foi, ainda, decidido que a próxima reunião da Comissão Eleitoral fosse realizada no dia cinco de junho de dois mil e dezanove,
pelas catorze horas; terá como objetivo a decisão sobre eventuais reclamações sobre os Cadernos Eleitorais Provisórios.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros da
Comissão Eleitoral presentes na reunião.
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