
     

 
 Senado Académico 

 

Reunião da Comissão Eleitoral 

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

Ata n.º 6/2021 

Ao décimo nono dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas onze horas minutos, reuniu 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, na sala de reuniões da Reitoria, no piso 3 do CP II, no Campus de Gualtar, em Braga.  

Participaram na reunião o Professor Doutor Joaquim Melo Henriques Macedo, a estudante Anaís Sofia Resende Pinto, a Dra. Sandra 
Cerqueira Amorim Gameiro e a Dra. Isabel Virgínia Fernández. Justificou a sua ausência o Estudante Alexandre Memis Gonçalves 
Gencer. Por indisponibilidade justificada do Professor Doutor Alexandre Júlio Teixeira Santos, a reunião foi presidida pela Dra. Isabel 
Virginia Fernández, por delegação de competências dadas pelo Presidente da Comissão. À luz do disposto no Regulamento Eleitoral 
participou também a Mandatária da Lista encabeçada por Joana Fraga.  

A Presidente saudou e agradeceu a presença dos membros e, antes de dar início à reunião, explicou que tinham sido recebidos dois 
pedidos, em que, perante a indisponibilidade dos mandatários das listas encabeçadas por Rodrigo Dinis e Jéssica Valente, pudesse 
ser autorizada a participação, neste ato, de Mateus da Cunha e Matilde Alves em sua substituição. Ouvidas a Comissão Eleitoral e a 
Mandatária da lista encabeçada por Joana Fraga, que mostrou a sua concordância, a Comissão Eleitoral decidiu, por unanimidade 
dos membros presentes, aceitar a participação neste ato dos representantes supracitados.  

Foi abordado de seguida o ponto 1. da ordem do dia. 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 8 de julho 

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. Reclamação sobre a aceitação das listas 

A Comissão Eleitoral, tendo constatado a inexistência de reclamações sobre as listas provisórias, deliberou considerar as mesmas 
como definitivas.  
 
3. Publicação das listas candidatas definitivas 

A Comissão Eleitoral procedeu ao sorteio e à atribuição de letras para identificar cada uma das candidaturas, a saber: 

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

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) 
Lista A. 

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

A Comissão Eleitoral deliberou, por unanimidade dos membros presentes, proceder à publicitação na plataforma das três listas 
definitivas e dos respetivos princípios orientadores. A Presidente relembrou que, a partir deste momento, os mandatários das listas 



admitidas fazem parte da Comissão Eleitoral, sem direito a voto, e serão, assim, convocados para as próximas reuniões. Referiu 
ainda que a próxima reunião terá lugar previamente ao dia do ato eleitoral. 

4. Outros assuntos 

A Presidente da Comissão referiu as próximas ações que serão tomadas pela Comissão, designadamente no que à campanha 
eleitoral se refere, e sugeriu que fossem enviados para o email do Senado Académico (senado@reitoria.uminho.pt) quaisquer 
pedidos no âmbito de ações relativas à referida campanha. 

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 e os Representantes das Listas. 
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