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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 4/2021 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas 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 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 no dia vinte e cinco de junho.  

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 ponto único da ordem do dia.  

1. Verificação das listas de candidatos e notificação de irregularidades 

O Presidente informou os membros da Comissão Eleitoral relativamente à receção em versão papel, até ao termo do prazo para o 
efeito fixado no regulamento e no calendário eleitoral (23h59 do dia 28 de junho), do processo de candidatura da lista encabeçada 
pela estudante Jéssica Rafaela Abreu Valente. Igualmente, informou que foram formalizadas outras duas candidaturas através do 
endereço de correio eletrónico criado para o efeito, candidatolista@eleicoes-senado.uminho.pt. 

1. Lista mandatada pelo estudante: Alexandre Ferreira Carvalho (a87654) 
Ideário: Dos Alunos para os Alunos 
Cabeça de lista: Jéssica Rafaela Abreu Valente (a94588) 

2. Lista mandatada pelo estudante: João Afonso Maia da Silva (a86662) 
Ideário: Candidatura ao Senado Académico 
Cabeça de lista: Rodrigo Miguel Vieira da Fonseca Dinis (a91563) 

3. Lista mandatada pelo estudante: Ana Carolina Batista Lopes (a85685) 
Ideário: Declaração de Princípios de Candidatura 
Cabeça de lista: Joana Carolina Santos Fraga (a88003) 

Após verificação das mensagens de correio eletrónico recebidas de candidatos e subscritores, a Comissão Eleitoral deliberou, por 
unanimidade, proceder, desde já, à aceitação provisória das listas encabeçadas pelos candidatos Jéssica Rafaela Abreu Valente e 
Joana Carolina Santos Fraga por não conterem imprecisões ou irregularidades passíveis de serem supridas. Em relação à lista 
encabeçada pelo candidato Rodrigo Miguel Vieira da Fonseca Dinis, verificou-se que não foi possível o descarregamento e leitura 
das declarações de aceitação do candidato efetivo listado na posição 5, Catarina João Cardoso da Costa, a91415 (em mensagem 



recebida via correio eletrónico) e do aluno João Afonso Maia da Silva, a86662, identificado como mandatário, pelo que o mandatário 
será notificado no sentido de corrigir a situação até à data estabelecida no calendário eleitoral.  

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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