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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 5/2021 

Ao oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu, através de videoconferência, 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.  

Link para a reunião: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82958022719?pwd=SXJDME0zQmhGd280anNtOE9KVEU3dz09 

(Password: 359945) 

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 os pontos da ordem do dia.  

1. Aprovação da ata da reunião do dia 29 de junho 

Foi aprovada por unanimidade dos membros presentes a ata da reunião da CE realizada no dia vinte e nove de junho de dois mil e 

vinte e um. 

2. Aceitação provisória das listas candidatas 

O Presidente informou os membros da Comissão Eleitoral que o mandatário da lista encabeçada pelo candidato Rodrigo Miguel 
Vieira da Fonseca Dinis já procedeu em conformidade com vista a corrigir as irregularidades que lhe foram indicadas. Assim, neste 
contexto, todos os membros concordaram que fosse comunicada a aceitação provisória das listas candidatas a todos os mandatários 
e que, consequentemente, fosse dada a devida publicitação no portal eVotUM: 

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) 
 

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


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

 

Neste ponto, o Presidente da CE propôs aos membros que a próxima reunião tivesse lugar no dia 19 de julho com vista à publicação 
oficial das listas definitivas devidamente identificadas de acordo com o Regulamento 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. 

 

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 

 

 


