
     

 

 Senado Académico 

  

Reunião da Comissão Eleitoral 

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

Ata n.º 7/2021 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas onze 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, 

na sala de reuniões da Reitoria, no piso 3 do CP II, no Campus de Gualtar, em Braga.  

Participaram na reunião o Professor Doutor Alexandre Júlio Teixeira Santos, que presidiu, os estudantes Dr. Alexandre Memis Gonçalves 
Gencer e Anaís Sofia Resende Pinto (por videoconferência), a Dra. Sandra Cerqueira Amorim Gameiro (por videoconferência) e a Dra. 
Isabel Virgínia Fernández. Justificou a sua ausência o Professor Doutor Joaquim Melo Henriques Macedo. À luz do disposto no 
Regulamento Eleitoral participaram também a candidata Joana Carolina Santos Fraga (por videoconferência), por indisponibilidade da 
mandatária da respetiva lista, e o estudante João Afonso Maia da Silva, mandatário da Lista A. 

O Presidente saudou e agradeceu a presença dos membros e dos representantes das listas e deu início à reunião, abordando o primeiro 

ponto da ordem do dia.  

1. Informações 

O Presidente explicou que iria ser enviada ainda hoje uma mensagem a relembrar à comunidade discente que, no dia seguinte, vinte e 

oito de julho, terá lugar o ato eleitoral. Neste dia, poderão ser enviados também alguns emails informativos sobre o andamento da votação 

através da plataforma eVotUM. 

2. Preparação da plataforma eVotUM para a votação 

O Presidente da CE procedeu à introdução na plataforma a data e a hora do início e do fim da votação calendarizada para o dia vinte 
e oito de julho de dois mil e vinte e um, das nove às dezoito horas. Foi ainda configurado o boletim de voto. 

3. Ações em curso para suporte à votação 

O Presidente indicou que a próxima reunião da Comissão deverá ser realizada no próprio dia do ato eleitoral, isto é, no dia vinte e oito 
de julho, sendo que os membros irão acompanhando o andamento das votações ao longo do dia do ato eleitoral. Às dezoito horas, 
após o encerramento automático da plataforma, que fornecerá a contagem dos votos e dos resultados, será enviado um email 
informativo para a comunidade discente. Finalmente, os resultados serão enviados ao Reitor para homologação. 

4. Outros assuntos 

Não foram abordados outros assuntos. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Comissão 
Eleitoral e o Representante de Lista que participaram presencialmente na reunião. 

O Presidente da Comissão Eleitoral 
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