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 Senado Académico 

  

 

 

 

 

 

 

Reunião da Comissão Eleitoral 

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

 

Ata n.º 2/2021 

 

Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas, reuniu 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.  

Participaram o Prof. Doutor Alexandre Júlio Teixeira Santos, que presidiu, 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.  

O Presidente saudou e agradeceu a presença dos membros e deu início à reunião abordando o primeiro ponto da ordem do dia.  

1. Aprovação da Ata 01/2021 

Foi aprovada por unanimidade dos membros presentes e que participaram na reunião em causa a ata da reunião da CE realizada no 

dia sete de junho de dois mil e vinte e um. 

2. Informações sobre o processo 

O Presidente começou por explicar que, dado que são quatro os serviços envolvidos no processo de elaboração do caderno eleitoral, 

esta tarefa revestiu-se de uma maior complexidade, tendo comportado algum atraso. Ainda, e no sentido de cumprir com o estabelecido 

no Regulamento Eleitoral, foi solicitado o cruzamento de várias listas por forma a não haver eleitores que pertençam a um outro corpo 

que não o de Estudantes.  

Atendendo ao facto de que a afixação do caderno eleitoral só ocorreu às 17h30, o Presidente propôs que pudessem ser aceites 

reclamações por um período mais alargado, proposta esta com a qual todos os membros concordaram. 

3. Configuração da plataforma evotUM e publicação do Caderno Eleitoral Provisório 

Após análise e discussão, todos os membros da Comissão analisaram e decidiram os períodos e horários a definir na plataforma para 

os diferentes momentos do processo, os quais tiveram em consideração as datas definidas no Calendário Eleitoral. De seguida o 

Presidente da Comissão Eleitoral procedeu à afixação do Caderno Eleitoral Provisório para a eleição dos representantes dos estudantes, 

mediante o carregamento dos mesmos na plataforma. Foram também publicitados na referida plataforma todos os documentos oficiais 

disponíveis, até ao momento, relativos ao processo em curso. 
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4. Outros assuntos 

Sob proposta do Presidente, foi decidido que a próxima reunião da Comissão Eleitoral fosse realizada no dia catorze de junho, às quinze 

horas e trinta minutos, tendo como ponto principal a decisão sobre eventuais reclamações sobre o caderno eleitoral provisório. 

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. 

 

O Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

_________________________________ 
Alexandre Júlio Teixeira Santos 

 

 

Os vogais 

 

 

_________________________________ 
Joaquim Melo Henriques Macedo 

 

 

_________________________________ 
Alexandre Memis Gonçalves Gencer 

 

 

_________________________________ 
Anaís Sofia Resende Pinto 

 

 

_________________________________ 
Sandra Cerqueira Amorim Gameiro 

 

 

_________________________________ 
Isabel Virginia Fernández Gómez 

 


