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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 8/2021 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 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, o Professor Doutor Joaquim 
Melo Henriques Macedo (por videoconferência), o estudante Dr. Alexandre Memis Gonçalves Gencer (por 
videoconferência), a Dra. Sandra Cerqueira Amorim Gameiro (por videoconferência) e a Dra. Isabel Virgínia Fernández. 
Faltou com justificação a Estudante Anaís Sofia Resende Pinto.  À luz do disposto no Regulamento Eleitoral participaram 
os estudantes João Afonso Maia da Silva, mandatário da Lista A, Ana Carolina Batista Lopes, mandatária da Lista B, e 
Alexandre Ferreira Carvalho, mandatário da Lista C (por videoconferência).  

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 informou que tinham sido enviadas várias mensagens através da plataforma eVotUM, no sentido de 
informar os eleitores sobre o dia do ato eleitoral em curso.  

Após análise e discussão, os membros da Comissão decidiram que, embora o apuramento e a divulgação dos 
resultados provisórios fossem realizados neste dia, os resultados finais só seriam enviados para homologação do 
Reitor no dia trinta para o caso de que fossem apresentadas quaisquer reclamações até às dezoito horas do dia vinte 
e nove de julho, como assim será informada a comunidade discente. 

O Presidente informou também que a RUM o tinha contactado no sentido de que pudessem ser publicitados os 
resultados provisórios no noticiário das dezanove horas, com o qual, todos os membros da CE presentes concordaram. 

2. Determinação do número de votantes, do número de votos entrados, do número de votos obtidos 
pelas listas concorrentes e do número de votos brancos  

A CE constatou que o ato eleitoral decorreu com normalidade não havendo incidentes a registar. Assim, às dezoito 
horas, procedeu-se ao apuramento dos votos, em conformidade com o Artigo 16.º do Regulamento Eleitoral. No 
momento do apuramento estiveram presentes o Presidente da Comissão Eleitoral, Professor Alexandre Santos, o 
Professor Doutor Joaquim Melo Henriques Macedo (por videoconferência), o estudante Dr. Alexandre Memis 
Gonçalves Gencer (por videoconferência), a Dra. Sandra Cerqueira Amorim Gameiro (por videoconferência) e a Dra. 
Isabel Virgínia Fernández. Participaram também os estudantes João Afonso Maia da Silva, mandatário da Lista A, Ana 
Carolina Batista Lopes, mandatária da Lista B, e Alexandre Ferreira Carvalho, mandatário da Lista C (por 
videoconferência). Conforme o Anexo 1 que faz parte integrante desta ata, foram obtidos os seguintes resultados: 

 



 

Estudantes (Anexo 1) 

Resultados globais apurados 

- Número total de eleitores inscritos: 20032 
- Número total de votantes: 1251 
- Número de votos em branco: 48 (3,84%) 
- Número de votos obtidos pela Lista A: 417 (33,33%) 
- Número de votos obtidos pela Lista B: 641 (51,24%) 
- Número de votos obtidos pela Lista C: 145 (11,59%) 

Por aplicação do método d’Hondt, a Lista A elegeu 2 (dois) representantes e a Lista B elegeu 4 (quatro) 
representantes, não tendo sido atribuído nenhum mandato à Lista C. Assim, passarão a integrar o corpo dos 
representantes dos Estudantes no Senado Académico (por ordem alfabética): 

• Ana Catarina Dias Lopes, a91176 
• Ana Luísa Santos Silva, a90333  
• Catarina Araújo Machado, a81047 
• Francisco Maria Rocha Santos Madureira, a90361 
• Joana Carolina Santos Fraga, a88003 
• Rodrigo Miguel Vieira da Fonseca Dinis, a91563 
 
3. Análise de reclamações 

A Comissão Eleitoral constatou que, até ao momento, não foram apresentadas quaisquer reclamações sobre o 
processo eleitoral.  

Ao terminar o seu trabalho, a Comissão Eleitoral manifesta o seu agradecimento a todos aqueles que, de alguma 
forma colaboraram no processo eleitoral, destacando os préstimos do Eng.º David Barros, o qual prestou o seu apoio 
à Comissão Eleitoral nas questões técnicas relacionadas com a Plataforma eVotUM e, ainda, os delegados designados 
pelas listas candidatas.  
 

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. 
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