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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 5/2019 

Ao primeiro dia do mês de julho 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, a Professora Teresa Margarida Moreira Freire Barbas Albuquerque, o estudante Nuno 
Miguel dos Santos Pereira (estudante) e os trabalhadores não docentes e não investigadores Mestre José Emílio Costa Palmeira e 
Mestre Aleida Lopes Vaz de Carvalho. Justificou a sua ausência a estudante Rafaela Correia Gomes. 

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

1. Aprovação da ata n.º 4 da reunião de 19 de junho de 2019 

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

2. Verificação das listas de candidatos e notificação de irregularidades 

A Comissão Eleitoral foi informada pelo secretariado do Senado Académico de que deram entrada, até ao termo do prazo para o 
efeito fixado no regulamento e no calendário eleitorais (18h00 do dia 26 de junho), as listas anexas à presente ata, a seguir 
enunciadas pela ordem da respetiva entrada/receção na Secretaria do Senado Académico:  
 
Estudantes 
Lista mandatada pelo estudante Nuno Manuel Monteiro Macedo (a78036); 
Ideário: Interligar a Academia. 
 
Professores e investigadores 
Lista mandatada pelo Professor Paulo Alexandre da Costa Araújo Sampaio; 
Ideário: “Acreditar na UMinho, Ganhar o Futuro”. 
 



Trabalhadores não docentes e não investigadores 
Lista mandatada pela trabalhadora Dra. Maria Fernanda Teixeira Ferreira; 
Ideário: “Somos Todos UMinho”. 
Lista mandatada pelo trabalhador Pedro Miguel Rodrigues de Almeida; 
Ideário: “Por uma Universidade Coesa”. 
 
A Comissão Eleitoral deliberou, por unanimidade, proceder desde já à aceitação provisória das quatro listas apresentadas não tendo 
sido registadas, em relação a qualquer dessas listas, imprecisões ou irregularidades passíveis de serem supridas. 
 
3. Outros assuntos 

O Presidente da Comissão referiu as próximas ações que serão tomadas pela Comissão. Foi, ainda, decidido que a próxima reunião 
da Comissão Eleitoral seja realizada no dia 9 de julho, às nove horas, para se proceder à aceitação e publicação das listas definitivas.  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Comissão 
Eleitoral presentes na reunião. 
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