Senado Académico

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 7/2019
Ao décimo sexto dia do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quinze minutos, 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 Prof. Teresa Margarida Moreira Freire Barbas Albuquerque, o estudante Nuno
Miguel dos Santos Pereira e os trabalhadores não docentes e não investigadores Mestre José Emílio Costa Palmeira e Mestre Aleida
Lopes Vaz Carvalho. Justificou a sua ausência a estudante Rafaela Correia Gomes. Estiveram ainda presentes os mandatários das
diferentes listas, a saber o Prof. Paulo Alexandre da Costa Araújo Sampaio, mandatário da lista de Professores e Investigadores
“Acreditar na UMinho, Ganhar o Futuro” e a Dra. Maria Fernanda Teixeira Ferreira, mandatária da lista “Somos Todos UMinho” dos
Trabalhadores Não Docentes e Não Investigadores. Participaram também na reunião a Dra. Isabel Virginia Fernández e o Eng. David
Barros.
O Presidente da Comissão saudou os presentes e abordou de seguida os pontos da ordem do dia.
1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião de 9 de julho de 2019
Depois de lida, foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a ata da sexta reunião da Comissão Eleitoral que teve lugar
no dia nove de julho de mil novecentos e dezanove.
2. Preparação da plataforma eVotUM para a votação
Com a colaboração do Eng.º David Barros, a Comissão Eleitoral confirmou na plataforma a data e a hora do início e do fim das
votações em cada uma das eleições. Foram ainda configurados os boletins de voto.
3. Ações em curso para suporte à votação
O Presidente referiu que havia diversas diligências que deviam ainda ser tomadas. Explicou que já tinham sido facilitadas aos
mandatários os diferentes endereços criados para cada corpo pela DTSI propôs que fosse a Reitoria a enviar uma primeira mensagem
no dia dezoito de julho para a Academia a lembrar o ato eleitoral do dia seguinte com algumas solicitações, tais como a dispensa

dos trabalhadores para se deslocarem às salas de voto quando necessário; de seguida, seria enviada uma outra mensagem de teor
semelhante pela Comissão Eleitoral com outras informações pertinentes.
O Presidente explicou que, no dia do ato eleitoral, estará disponível em cada sala um computador ligado à Eduroam. Serão também
facultados questionários aos delegados de mesa para que possam registar o motivo pelo qual os eleitores recorreram às salas de
voto para votar com vista a tomadas de decisão futuras. Referiu também que seria distribuído entre os delegados um documento
com Instruções e recomendações a ter em consideração no dia das eleições. Esclareceu que, a abertura, as mudanças de turno e o
fecho seriam acompanhadas pela Dra. Natividade Lopes na sala de Guimarães. Já a Comissão Eleitoral instalar-se-á, no dia do ato
eleitoral, na sala de reuniões da Reitoria, no piso 3 do CP II, em Gualtar. No momento do fecho, todos os membros da Comissão
Eleitoral deverão estar presentes. O Presidente referiu ainda que, caso as diferentes listas desejem indicar delegados para as mesas
de voto, deverão dar essa informação até ao final da manhã do dia dezassete de julho. O mandatário da lista A dos Professores e
Investigadores Doutorados, Professor Paulo Sampaio, manifestou que não seria ninguém indicado para esse efeito.
A Dra. Fernanda reiterou a sua preocupação com o facto de haver trabalhadores que, no cumprimento das suas funções, não utilizam
computador, pelo que a informação que sobre estas eleições for divulgada não será recebida por estes trabalhadores por essa via,
especialmente os dos Serviços de Ação Social. O Presidente referiu que tinham sido tomadas as devidas diligências junto do
Administrador da UMinho e do Administrador dos Serviços de Ação Social no sentido de se ultrapassar essa dificuldade e ainda
solicitada a afixação de um poster de divulgação em diferentes locais dos campi.
4. Planeamento da próxima reunião – dia do Ato Eleitoral
O Presidente indicou que a próxima reunião deverá ser realizada no próprio dia do ato eleitoral, isto é, no dia dezanove de julho.
Após contagem dos votos e resultados, estes serão enviados ao Reitor para homologação logo que possível. O Presidente propôs
ainda uma outra reunião da Comissão no dia vinte e dois de julho, às catorze horas.
5. Outros assuntos
Não foram abordados outros assuntos.
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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