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Ata n.º 4/2019 

Ao décimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas nove horas, reuniu na sala de reuniões da Reitoria, no Piso 3 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, Rafaela Correia Gomes (estudante) e Nuno Miguel dos Santos Pereira (estudante) 
e os trabalhadores não docentes e não investigadores Mestre José Emílio Costa Palmeira e Mestre Aleida Lopes Vaz Carvalho. Como 
previamente informado, a Professora Teresa Margarida Moreira Freire Barbas Albuquerque compareceu depois do início da reunião. 
Participou também, conforme decidido na primeira reunião, a Dra. Isabel Virgínia Fernández. 

O Presidente da Comissão saudou os presentes e abordou de seguida os pontos da ordem do dia. 

1. Aprovação da ata n.º 3 da reunião de 14 de junho de 2019 

Depois de lida, foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a ata da terceira reunião da Comissão Eleitoral que teve lugar 
em catorze de junho de mil novecentos e dezanove. 

2. Análise das reclamações aos cadernos eleitorais provisórios  

O Presidente informou que tinha sido apresentada uma reclamação de um docente que afirmava não figurar no caderno eleitoral dos 
Professores e Investigadores doutorados, reclamação esta improcedente dado que, após verificação, foi constatado que o docente 
constava do caderno eleitoral respetivo. Foram retificados os cadernos eleitorais dos Estudantes e dos Trabalhadores não docentes 
e não investigadores no sentido de se retirarem seis bolseiros e um trabalhador dos Serviços de Ação Social da UMinho do caderno 
eleitoral dos estudantes, os quais passaram a integrar apenas o caderno eleitoral dos trabalhadores não docentes e não 
investigadores. Finalmente, a Comissão Eleitoral publicou no portal eVotUM os cadernos eleitorais definitivos.  

3. Outros assuntos 

O Presidente da Comissão referiu as próximas ações que serão tomadas pela Comissão, designadamente o envio de uma 
mensagem à Academia para informar da afixação dos cadernos eleitorais definitivos, bem como para lembrar o período definido 
para a receção das candidaturas. Explicou também que já se tinham encetado diligências no sentido de reservar espaços para o 
dia do ato eleitoral. De seguida será solicitado às unidades orgânicas e às unidades de serviços que sejam indicados colaboradores 



para prestar apoio nas salas dos campi de Gualtar e de Azurém enquanto decorre o período do ato eleitoral. A Comissão Eleitoral 
decidiu que seria pedida a cooperação da Escola de Economia e Gestão, do Instituto de Letras e Ciências Humanas e do Instituto 
de Educação em Gualtar e da Escola de Engenharia, da Escola de Ciências e da Escola de Arquitetura, em Azurém.  

Foi, ainda, decidido que as próximas reuniões da Comissão Eleitoral sejam realizadas no dia um de julho, às nove horas, para se 
proceder à verificação das listas de candidatos, e no dia dezasseis de julho, também às nove horas, a fim de se confirmar a data e 
hora de início da votação, bem como a do seu término, na plataforma e√otUM.  

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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