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Ata n.º 3/2019 

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas onze horas, reuniu na sala 0.16, Piso 0 do CP 2, no campus de 
Gualtar, em Braga, 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. 

Estiveram presentes o Professor João Álvaro Brandão Soares Carvalho, que presidiu, e os vogais, Professora Teresa Margarida Moreira 
Freire Barbas Albuquerque, os estudantes Rafaela Correia Gomes e Nuno Miguel dos Santos Pereira e o trabalhador não docente e 
não investigador Mestre José Emílio Costa Palmeira. Conforme previamente informado, a Mestre Aleida Lopes Vaz Carvalho esteve 
presente depois da reunião ter dado início. Participou também, conforme decidido na primeira reunião, a Dra. Isabel Virgínia 
Fernández. 

O Presidente da Comissão saudou os presentes e antes de abordar os assuntos pretendidos para a presente reunião informou que, 
após ter tomado conhecimento, no dia 13 de junho, de que, por lapso, não foram difundidas numa Escola da Universidade do Minho 
as mensagens distribuídas por correio eletrónico referentes ao processo eleitoral com vista à 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, e de modo a preservar os princípios da publicidade e 
da igualdade de oportunidades, propôs ao Senhor Reitor um ajustamento do Calendário Eleitoral definido pelo Despacho RT-37/2019, 
de 24 de maio. Tendo obtido, por via telefónica, o parecer favorável de todos os membros da Comissão relativamente à referida 
proposta, procedeu em conformidade junto do Gabinete do Reitor, propondo ainda um novo calendário eleitoral, o qual permitirá 
retomar o processo eleitoral a partir das datas de verificação dos cadernos eleitorais provisórios. Foi assim ratificada nesta reunião a 
decisão tomada pelo Presidente da Comissão Eleitoral nesse sentido. 

1. Aprovação da ata n.º 2 da reunião de 5 de junho de 2019 

Depois de lida, foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a ata da segunda reunião da Comissão Eleitoral de cinco de 
junho de mil novecentos e dezanove. 

2. Divulgação dos cadernos eleitorais provisórios 

O Presidente explicou que iriam ser considerados como cadernos eleitorais provisórios aqueles cadernos que já tinham sido afixados 
como definitivos. A pedido do Presidente da Comissão, a Dra. Denisa Bastos procedeu, remotamente, na plataforma e√otUM, 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 a 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, sendo 
que a informação para a Academia só deverá ser facultada depois da remoção do primeiro processo iniciado anteriormente e que 
será anulado pela disponibilização do agora criado na plataforma. 

3. Outros assuntos 

O Presidente da Comissão referiu as próximas ações que serão tomadas pela Comissão, designadamente o envio de mensagens 
à Academia a informar da afixação dos cadernos eleitorais definitivos e do período definido para a receção das candidaturas.  

Foi, ainda, decidido que a próxima reunião da Comissão Eleitoral seja realizada no dia 19 de junho, às nove horas, na sala de 
Reuniões da Reitoria, para se proceder à análise de eventuais reclamações aos cadernos provisórios e à afixação dos definitivos. 

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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