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Braga, 17 de novembro de 2021 

Caros membros do ICS, 

Irá ter lugar no próximo dia 15 de dezembro (quarta-feira) uma importante eleição à qual os professores, 
investigadores, trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão e alunos são chamados a participar, 
elegendo os seus representantes no Conselho Científico e no Conselho do Instituto de Ciências Sociais 
(ICS). 

Segundo o calendário definido, já divulgado, decorre até ao próximo dia 19 o prazo para a apresentação de 
reclamações sobre os cadernos eleitorais. Envia-se em anexo informação mais detalhada sobre os cadernos 
eleitorais. A versão oficial, onde a informação é mais resumida por motivos de proteção de dados, está 
disponível na plataforma evotUM (https://evotum.uminho.pt/pt/). Também, como será nesta plataforma 
que se fará a gestão geral do processo eleitoral, incluindo a votação, não há lugar à separação, nos 
cadernos, entre as pessoas afetas ao Campus de Azurém e de Gualtar. As eventuais reclamações aos 
Cadernos devem ser apresentadas através da plataforma evotUM ou dirigidas à Comissão Eleitoral para o 
email do seu Presidente (jbfelizes@ics.uminho.pt). 

Destacamos desde logo que nos cadernos eleitorais se inclui agora um número mais significativo de 
investigadores e funcionários afetos aos diversos Centros de Investigação englobados no universo do ICS, 
nos termos dos seus Estatutos e do Regulamento Eleitoral. No entanto, não se incluem os membros 
vinculados ao Lab2PT, por se encontrarem presentemente afetos à Escola de Arquitetura, Arte e Design, 
que assegura neste período a direção rotativa deste Centro. 

Decorre ainda, até às 17:30h do próximo dia 26 de novembro (6ª feira), o prazo para a apresentação de 
listas de candidatos. De acordo com o regulamento, as listas têm de ter a seguinte composição: 

 

 Conselho do Instituto Conselho Científico 

Trabalhadores técnicos, 
administrativos e de gestão 

1 Efetivo e 1 Suplente  

Professores e Investigadores 11 Efetivos e 3 Suplentes 15 Efetivos e 5 Suplentes 

Estudantes 
3 Efetivos (1 por cada ciclo)* e 3 
Suplentes (1 por cada ciclo) 

 

* Entende-se aqui por “ciclo”, em termos simples, a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. 

As listas a apresentar devem ainda conter as declarações de aceitação de todos os seus membros, bem 
como a indicação de um representante e ainda um documento com linhas orientadoras. Deverão ser 
remetidas por e-mail para o Presidente da Comissão Eleitoral (jbfelizes@ics.uminho.pt), ou entregues no 
Secretariado Administrativo (Sala 0.14 do edifício 15 do ICS em Gualtar).  

Esta mensagem será também divulgada na plataforma eVotUM e deve também ser reforçada, em especial 
pelos diretores de curso do ICS, para os seus alunos, bem como pelos Diretores dos Centros de 
Investigação, para os seus membros afetos ao ICS, pelos canais que entenderem mais adequados, para 
que a participação seja mais ampla. A todos desde já deixamos o nosso agradecimento. 

A Comissão Eleitoral 
Joel Felizes (Presidente) 

Rita de Barros Gonçalves (Vogal) 
Arminda Lúcia Azevedo (Vogal)   

https://evotum.uminho.pt/pt/


 
 
 
 

Calendário para a eleição dos representantes dos membros professores e investigadores, 
trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão e estudantes no 

Conselho Científico e no Conselho do Instituto do ICS 
(datas mais importantes – ver no eVotUM ( https://evotum.uminho.pt/pt/ ) a informação detalhada) 

 
 
 

 

Reclamações sobre os cadernos eleitorais provisórios:  

19 de novembro de 2021 (via eVotUM ou mensagem dirigida à Comissão Eleitoral para jbfelizes@ics.uminho.pt) 

Afixação dos cadernos eleitorais definitivos:  
24 de novembro de 2021 

Apresentação das listas de candidatos: 

até às 17h30 de 26 de novembro (por mensagem dirigida à Comissão Eleitoral para jbfelizes@ics.uminho.pt ou 
entregues no Secretariado Administrativo - sala 0.14 do edifício 15 do ICS,em Gualtar) 

Verificação das listas, regularização e reclamações: 
entre 29 de novembro e 4 de dezembro 

Aceitação das listas definitivas:  
6 de dezembro 

Período de campanha eleitoral:  
de 9 a 13 de dezembro 

Ato eleitoral: 
15 de dezembro (4ª feira) 
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