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Reunião da Comissão Eleitoral 

para a eleição dos representantes dos estudantes no Senado Académico da Universidade do Minho 

 

Ata n.º 1/2021 

 

Ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas e trinta minutos, reuniu por de videoconferência, através 
do serviço Colibri da FCCN, a Comissão Eleitoral (CE) para a eleição dos representantes dos estudantes no Senado Académico da 
Universidade do Minho, nomeada pelo Despacho RT-52/2021, de 2 de junho, conforme convocatória enviada previamente pelo 
Presidente da CE. Dados de entrada na reunião: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82958022719?pwd=SXJDME0zQmhGd280anNtOE9KVEU3dz09; Password:  
359945. 
 
Estiveram presentes o Prof. Doutor Alexandre Júlio Teixeira Santos, que preside, o Prof. Doutor Joaquim Melo Henriques Macedo, os 
estudantes Dr. Alexandre Memis Gonçalves Gencer e Anaís Sofia Resende Pinto, a Dra. Sandra Cerqueira Amorim Gameiro e a Dra. 
Isabel Virgínia Fernández. 

Antes de abordar os assuntos pretendidos, o Presidente da Comissão saudou os presentes e prestou, de seguida, algumas informações 
e esclarecimentos relacionados com os diversos aspetos inerentes ao processo eleitoral à luz do disposto no Regulamento Eleitoral 
anexo ao Despacho RT-17/2019. Referiu que a consagração do voto eletrónico pretende contribuir para que os eleitores possam 
exercer o seu direito de sufrágio de modo mais cómodo, sobretudo dado o contexto pandêmico. Reforçou ainda que esta é uma 
plataforma segura, devidamente homologada, que foi já utilizada em atos eleitorais anteriores. Explicou que a Unidade de Serviços dos 
Sistemas de Informação e Comunicações assegurará o correspondente apoio informático, tarefa para que foi designado o Eng.º David 
Barros. Ainda, no que a matérias de índole legal se refere, a Dra. Denisa Bastos colaborará também durante o processo e desencadeará, 
formalmente, o processo eleitoral. A seguir, o Presidente deu início aos trabalhos, centrados nas diligências a tomar para dar andamento 
ao processo em causa. 

O Presidente informou que os cadernos eleitorais seriam publicados no dia 8 de junho. De seguida, apresentou a plataforma que será 
utilizada e as formalidades e necessidades particulares que o seu uso comporta. 

Da análise efetuada, o Presidente referiu também algumas indefinições no Regulamento Eleitoral, designadamente o facto de o 
documento não prever a eleição nominal no caso da não formalização de listas candidatas. A este respeito, e dado estar previsto no 
Artigo 18.º do Regulamento Eleitoral que as dúvidas e os casos omissos suscitados na interpretação e aplicação do Regulamento 
fossem decididos pela Comissão Eleitoral, todos os membros deliberaram favoravelmente no sentido que fosse possível a eleição 
nominal na iminência de não existirem propostas de listas candidatas aos atos eleitorais. Novamente o Presidente, tendo em devida 
conta a própria experiência de anteriores eleições, propôs que fosse utilizado o nível de segurança forte, que corresponde à inserção 
da chave de autenticação de quatro membros da Comissão Eleitoral para validar os procedimentos da Comissão Eleitoral na plataforma 
eVotUM, proposta esta que acolheu o parecer unanimemente favorável dos membros presentes. 

Foi ainda transmitido aos presentes que a Dra. Denisa Bastos iria proceder, na plataforma, 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 Estudantes. 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82958022719?pwd=SXJDME0zQmhGd280anNtOE9KVEU3dz09


A próxima reunião da Comissão Eleitoral deverá ocorrer no dia 08 de junho, com a participação de todos os elementos da Comissão 
Eleitoral para proceder à configuração da eleição na plataforma e disponibilização dos Cadernos Eleitorais e que a reunião seguinte 
seria agendada com a maior brevidade tendo como objetivo a decisão sobre eventuais reclamações sobre os Cadernos Eleitorais 
Provisórios.  

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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