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Despacho 

RT-38/2019 

 Na sequência da mensagem difundida pela Comissão Eleitoral torna-se necessário fazer 
um ajustamento ao Calendário Eleitoral fixado pelo Despacho RT-37/2019, de 24 de 
maio, definindo-se novas datas para as diferentes fases do processo eleitoral em curso 
para a eleição dos representantes dos professores e investigadores doutorados, dos 
representantes dos estudantes do 1º, 2º ou 3º ciclo de estudos e dos representantes dos 
trabalhadores não docentes e não investigadores no Senado Académico. 

Assim, o processo eleitoral será retomado a partir do período de reclamação dos cadernos 
eleitorais provisórios, conforme previsto no novo Calendário Eleitoral, fixado em anexo ao 
presente despacho.  

Em face das alterações introduzidas, o ato eleitoral terá lugar no dia 19 de julho de 
2019. 

 

O Reitor da Universidade do Minho  

 

 
 

  



ANEXO ao Despacho RT-38-2019 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO SENADO ACADÉMICO 

 

Eleição dos Representantes dos Professores e Investigadores doutorados, dos representantes dos Estudantes do 1º, 2º 

ou 3º ciclo de estudos e dos Representantes dos Trabalhadores não docentes e não investigadores 

 

Divulgação dos cadernos eleitorais provisórios * 13 de junho de 2019  

 Reclamação de irregularidades dos cadernos eleitorais provisórios 

 Análise das reclamações pela Comissão Eleitoral 

14 a 17 de junho de 2019 

18 e 19 de junho de 2019 

Divulgação dos cadernos eleitorais definitivos 21 de junho de 2019 

Entrega das listas de candidatos 25 e 26 de junho de 2019 

 Verificação das listas e notificação de irregularidades 

 Correção de irregularidades formais das listas 

27 e 28 de junho de 2019 

1 e 2 de julho de 2019 

Aceitação provisória das listas 3 e 4 de julho de 2019 

Reclamações sobre a aceitação das listas 5 a 8 de julho de 2019 

Aceitação das listas definitivas 9 de julho de 2019 

Campanha eleitoral 10 a 17 de julho de 2019 

Dia de reflexão 18 de julho de 2019 

Ato Eleitoral - evotUM 19 de julho de 2019 

Apuramento e divulgação dos resultados provisórios, e análise de 

eventuais reclamações 
19 e  20 de julho de 2019 

Homologação reitoral e divulgação dos resultados  24 de julho de 2019 

       *Mantém-se válida a segunda versão dos cadernos eleitorais elaborados na sequência do Despacho RT-37/2019 

divulgada pela Comissão Eleitoral no dia 7 de julho de 2019. 
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