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Ata n.º 6/2019 

Ao nono dia do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quinze minutos, reuniu, na sala 0.14/CP2, no 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, a estudante Rafaela Correia Gomes e os trabalhadores não docentes e não investigadores Mestre José 
Emílio Costa Palmeira e Mestre Aleida Lopes Vaz Carvalho. Justificaram a sua ausência a Prof. Teresa Margarida Moreira Freire 
Barbas Albuquerque e o estudante Nuno Miguel dos Santos Pereira. Participou também na reunião a Dra. Isabel Virginia Fernández. 

Estiveram ainda presentes: o Prof. Paulo Alexandre da Costa Araújo Sampaio, mandatário da lista de Professores e Investigadores 
“Acreditar na UMinho, Ganhar o Futuro”, encabeçada pelo Prof. Pedro Jorge Sobral Camões; a Dra. Maria Fernanda Teixeira Ferreira, 
mandatária da lista “Somos Todos UMinho” dos Trabalhadores Não Docentes e Não Investigadores, encabeçada pelo Lic. Mauro 
Miguel Moutinho Pinto Fernandes; o trabalhador não docente e não investigador Pedro Miguel Rodrigues de Almeida, mandatário da 
lista “Por uma Universidade Coesa”, encabeçada pelo Lic. José Carlos Salgado Azevedo; e, finalmente, o estudante Pedro Francisco 
Simões Dias Alves, em representação da lista de Estudantes “Interligar a Academia”, encabeçada por Nuno Manuel Monteiro Macedo.  

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

1. Aprovação da ata n.º 5 da reunião de 1 de julho de 2019 

Depois de lida, foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a ata da quinta reunião da Comissão Eleitoral que teve lugar 
no dia um de julho de mil novecentos e dezanove. 

2. Publicação das listas de candidatos definitivas 

A Comissão Eleitoral, tendo constatado a inexistência de reclamações sobre as listas provisórias, deliberou considerar as mesmas 
como definitivas. Já com a presença dos mandatários das listas candidatas, a Comissão Eleitoral procedeu ao sorteio e à atribuição 
de letras para identificar cada uma das candidaturas, a saber: 
 
 



Professores e investigadores 
Lista mandatada pelo Professor Paulo Alexandre da Costa Araújo Sampaio; 
Ideário: “Acreditar na UMinho, Ganhar o Futuro”. 
A esta lista candidata foi atribuída a letra A. 
Estudantes 
Lista mandatada pelo estudante Nuno Manuel Monteiro Macedo (a78036); 
Ideário: Interligar a Academia. 
A esta lista candidata foi atribuída a letra A. 
Trabalhadores não docentes e não investigadores 
Lista mandatada pela trabalhadora Dra. Maria Fernanda Teixeira Ferreira; 
Ideário: “Somos Todos UMinho”;  
A esta lista candidata foi atribuída a letra A. 

Lista mandatada pelo trabalhador Pedro Miguel Rodrigues de Almeida; 
Ideário: “Por uma Universidade Coesa”. 
A esta lista candidata foi atribuída a letra B. 
 
A Comissão Eleitoral deliberou, por unanimidade, proceder à publicitação na plataforma das quatro listas definitivas e dos respetivos 
princípios orientadores. O Presidente relembrou que, a partir deste momento, os mandatários das listas admitidas fazem parte da 
Comissão Eleitoral, sem direito a voto, e serão, assim, convocados para as próximas reuniões. Referiu ainda que a próxima reunião 
terá lugar no dia dezasseis de julho, às 09h30, na sala de reuniões da Reitoria. 
 
3. Outros assuntos 

O Presidente da Comissão referiu as próximas ações que serão tomadas pela Comissão, designadamente no que à campanha 
eleitoral se refere, e sugeriu que fossem enviados para o email do Senado Académico quaisquer pedidos no âmbito de ações relativas 
à referida campanha. 

O mandatário dos Professores e Investigadores (Lista A), Prof. Paulo Sampaio, prevaleceu da oportunidade para solicitar que, para a 
campanha da lista candidata que representa, fossem reservados, para o dia 15 julho, às 11h00, em Azurém, o Auditório B1.10 e às 
15h00, em Gualtar, uma outra sala a determinar. 

O representante da lista dos Estudantes, Pedro Alves, propôs que a Comissão Eleitoral colocasse um aviso na Blackboard a informar 
da Lista dos Estudantes candidata; comunicou que a lista que representa não irá promover nenhuma sessão de esclarecimentos, 
pois irá publicitar a lista e o seu ideário através das redes sociais, atendendo ao atual período de interrupção letiva. 

O mandatário da Lista B dos Trabalhadores não docentes e não investigadores, Pedro Miguel Rodrigues de Almeida, comunicou que 
a lista candidata que representa tenciona promover sessões de esclarecimento em Azurém e Gualtar, mas ainda em data/local a 
determinar. O Presidente sugeriu que fosse aproveitada a oportunidade para que ambas as listas candidatas dos Trabalhadores não 
docentes e não investigadores organizassem um debate para o intercâmbio de ideias e objetivos. 

A mandatária da lista A dos Trabalhadores não docentes e não investigadores, Dra. Maria Fernanda Teixeira Ferreira, transmitiu que, 
de facto, o cabeça de lista solicitou que fosse proposto um debate entre as duas listas candidatas dos trabalhadores não docentes e 
não investigadores a fim de se evitarem sessões de esclarecimento nas quais participariam apenas os simpatizantes de cada uma 
das listas. Ainda, referiu que só deveria ser possível exercer o direito a voto através da plataforma e√otum nos locais designados 
para o efeito, com vista a se evitarem irregularidades como as que se verificaram em atos eleitorais anteriores e insistiu que a 
Comissão Eleitoral deveria envidar esforços no sentido de procurar incluir os trabalhadores que, no âmbito do exercício das suas 
normais funções, não têm utilizam computadores pessoais e, consequentemente, terão mais dificuldade em votar. 

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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