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No exercício da competência prevista no n.º 6 do artigo 15.º do Regulamento Eleitoral 

para o Conselho Geral da Universidade do Minho, procedo à homologação do resultado 

da eleição dos Representantes dos Estudantes no Conselho Geral da Universidade do 

Minho, tendo em conta os fundamentos expressos na ata da respetiva Comissão Eleitoral. 

 

Felicito a elevação democrática com que decorreu o processo eleitoral e dirijo uma 

palavra especial de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Comissão Eleitoral 

nomeada pelo Despacho CG-01/2023, de 31 de janeiro. 

 

Universidade do Minho, 23 de março de 2023. 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

 

 

Joana Marques Vidal 
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Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes dos 

Estudantes no Conselho Geral da Universidade do Minho 

 

Ata n.º 6 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas 19h30m, reuniu na sala 3.01, no 

Departamento de Informática (Ed. 07), e também por videoconferência, através do Serviço Colibri da FCCN, a 

Comissão Eleitoral (CE) nomeada pelo Despacho CG-01/2023, de 31 de janeiro, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Informações sobre a condução do processo eleitoral; 

2. Apuramento dos resultados; 

3. Apreciação de reclamações, protestos ou quaisquer apreciações sobre o processo eleitoral. 

 

Estiveram presentes o Professor Alexandre Júlio Teixeira dos Santos, que presidiu, a Doutora Carla Manuela 

Pereira Marinho da Silva, a Dr.ª Íris do Carmo Silva Saraiva, o Dr. Ricardo Duarte Faria Lopes e o Estudante 

Rui Filipe Costa e Sousa.   

Participaram ainda, ao abrigo do Regulamento Eleitoral, o Estudante João Afonso Maia da Silva, Mandatário da 

Lista encabeçada por Miguel Afonso Martins, e a Estudante Ana Margarida Silva Gonçalves, Mandatária da 

Lista encabeçada por Margarida Isaías Santos. 

O Presidente deu início à reunião expressando um agradecimento a todos aqueles que estiveram, direta e 

indiretamente, envolvidos no processo eleitoral. 

1. Informações sobre a condução do processo eleitoral; 

O Presidente informou que o ato eleitoral havia decorrido com normalidade, com uma percentagem de adesão 

dos eleitores de 5,9%, e que durante o mesmo não foram reportadas situações de dificuldade na concretização 

de votação.  
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2. Apuramento dos resultados. 

Os trabalhos prosseguiram com a realização dos procedimentos ao nível da plataforma eVotUM com vista ao 

apuramento dos resultados finais. Após verificação, foram apurados os resultados globais abaixo mencionados: 

Resultados Globais Apurados  

• Número total de eleitores inscritos: 20689 

• Número total de votantes: 1219 

• Número de votos em branco: 58 

• Número de votos obtidos pela Lista A: 705 

• Número de votos obtidos pela Lista B: 456 

 

Por aplicação do método de Hondt, a Lista A elegeu 3 representantes e a Lista B 1 representante, a seguir 
identificados, bem como a respetiva ordenação: 

Lista A 

• Margarida Isaías Ferreira dos Santos (A84307)  
• Joana Carolina Santos Fraga (PG47281)  
• Ana Isabel Maia Nunes (ID8498)  

Lista B 

 

• Miguel Afonso Neves Gonçalves da Silva Martins (PG49291) 
 

 

3. Apreciação de reclamações, protestos ou quaisquer apreciações sobre o processo 

eleitoral 

Apresentados os resultados eleitorais, o Presidente passou a palavra aos representantes das listas concorrentes 

dando-lhes a oportunidade de apresentarem reclamação ou protesto sobre a eleição, não tendo existido 

pronúncia por parte de nenhum deles. 

 

Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à elaboração da presente ata, que será assinada pelo Presidente e 

enviada à Presidente do Conselho Geral da UMinho, Dr.ª Joana Marques Vidal, para homologação dos 

resultados eleitorais. 

 

Universidade do Minho, 22 de março de 2023 

 

Signed by: Alexandre Júlio Teixeira dos Santos

Identification number: 03447635
Date: 2023.03.22 21:10:24 +0000
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