
 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

ARTIGO 1.° 

Objeto 

O presente regulamento tem por objeto a eleição dos representantes dos professores e investigadores, dos 

representantes dos estudantes e do representante do pessoal não docente e não investigador, ao Conselho Geral, 

conforme o disposto nos Artigos 34.º e 35.º dos Estatutos da UTAD. 

 

ARTIGO 2.° 

Membros eleitos do Conselho Geral 

São membros eleitos do Conselho Geral, de acordo com nº 2, do Artigo 34º dos Estatutos da UTAD: 

a) treze representantes dos professores e investigadores da UTAD; 

b) três representantes dos estudantes; 

c) um representante do pessoal não docente e não investigador. 

 

ARTIGO 3.° 

Calendário eleitoral 

A eleição rege-se pelo calendário eleitoral anexo a este Regulamento (anexo 1). 

 

ARTIGO 4.° 

Composição das comissões eleitorais 

1. A comissão eleitoral, para a eleição dos representantes referidos na alínea a) do Artigo 2º, é constituída por um 

professor ou investigador de cada Escola, nomeados por despacho do Reitor. 

2. A comissão eleitoral, para a eleição dos representantes referidos na alínea b) do Artigo 2º, é constituída por 

cinco estudantes, nomeados por despacho do Reitor, ouvida a Associação Académica da UTAD. 

3. A comissão eleitoral, para a eleição dos representantes referidos na alínea c) do Artigo 2º, é constituída por cinco 

funcionários não docentes e não investigadores, nomeados por despacho do Reitor. 

4. Cada comissão eleitoral terá um presidente, designado por despacho do Reitor. 

 

ARTIGO 5.° 

Competências das comissões eleitorais 

1. Compete a cada comissão eleitoral, no âmbito da eleição dos representantes correspondentes à sua composição: 

a) proceder à publicitação dos cadernos eleitorais; 

b) verificar a regularidade formal das listas candidatas à eleição, decidindo sobre a sua aceitação ou 



exclusão, e publicitar a constituição das listas candidatas; 

c) decidir sobre todas as reclamações ou recursos que lhe sejam presentes relativamente a factos de 

qualquer natureza inerentes ao processo eleitoral; 

d) supervisionar em tudo o que respeite à organização e funcionamento dos processos eleitorais, incluindo a 

proposta ao Reitor da constituição das mesas de voto; 

e) supervisionar o apuramento dos votos, feito por cada uma das mesas de voto, elaborar a ata com os 

resultados eleitorais e com a lista dos candidatos eleitos, e torná-la pública; 

f) comunicar ao Reitor o resultado do ato eleitoral.  

2. As comissões eleitorais mantêm-se em funções até à conclusão dos respetivos processos eleitorais devendo, 

cada uma delas, elaborar atas das reuniões que realizar, no âmbito das competências referidas no número anterior. 

 

ARTIGO 6.° 

Cadernos eleitorais 

1. O caderno eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Geral a que se refere a alínea a) do Artigo 2º é 

composto pelo conjunto dos professores e investigadores da UTAD, à data de divulgação do calendário eleitoral, 

qualquer que seja a natureza do seu vínculo, desde que em regime de tempo integral e com contrato de duração 

não inferior a um ano onde, para efeitos exclusivos desta eleição, também deve constar a Escola a que cada um 

está afeto. 

2. O caderno eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Geral a que se refere a alínea b) do Artigo 2º é 

composto pelo conjunto dos estudantes da UTAD, regularmente inscritos num curso conferente de grau 

académico, à data de divulgação do calendário eleitoral. 

3. O caderno eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Geral a que se refere a alínea c) do Artigo 2º é 

composto pelo conjunto dos funcionários não docentes e não investigadores com vínculo à UTAD, à data de 

divulgação do calendário eleitoral. 

4. O caderno eleitoral referido no nº 1 deverá ser organizado por Escolas, nos termos do Artigo 35º dos Estatutos 

da UTAD.  

5. Cada um dos cadernos eleitorais referidos nos números 1 a 3 será mandado elaborar pelo Reitor e enviado à 

comissão eleitoral respetiva, a qual procederá à sua publicação, no prazo fixado no calendário eleitoral, através 

do sítio da UTAD na Internet e da sua afixação nos locais habituais da UTAD.  

6. As eventuais reclamações sobre os cadernos eleitorais, a entregar ao Núcleo de Expediente e Pessoal, no horário 

de expediente, devem ser dirigidas ao Presidente da respectiva comissão eleitoral, no prazo de dois dias úteis 

após a sua publicação.  

7. A comissão eleitoral competente decidirá sobre as reclamações referidas no número anterior, no prazo de dois 

dias úteis, devendo, nas 24 horas subsequentes ao final desse prazo, proceder à divulgação dos cadernos 



eleitorais definitivos, em moldes idênticos aos definidos no nº 5. 

 

ARTIGO 7.° 

Listas para a eleição dos representantes dos professores e investigadores 

1. De acordo com os Artigos 18º, 34º e 35º dos Estatutos da UTAD, cada lista para a eleição dos representantes dos 

professores e investigadores é obrigatoriamente composta por 22 candidatos, originários de todas as Escolas.  

2. Cada lista para a eleição dos representantes dos professores e investigadores, de acordo com o previsto nos 

Artigos 27º e 35º, dos Estatutos da UTAD, é obrigatoriamente composta por: 

a) cinco candidatos da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias; 

b) cinco candidatos da Escola de Ciências Humanas e Sociais; 

c) cinco candidatos da Escola de Ciências e Tecnologia; 

d) cinco candidatos da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente; 

e) dois candidatos da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real.  

3. Cada lista é livremente ordenada pelos seus membros e subscrita por todos eles.  

 

ARTIGO 8.° 

Listas para a eleição dos representantes dos estudantes 

1. De acordo com os Artigos 18º e 34º dos Estatutos da UTAD, cada lista para a eleição dos representantes dos 

estudantes é obrigatoriamente composta por cinco candidatos.  

2. Cada lista é livremente ordenada pelos seus membros e subscrita por todos eles. 

 

ARTIGO 9.° 

Listas para a eleição dos representantes do pessoal não docente e não investigador 

1. De acordo com os Artigos 18º e 34º dos Estatutos da UTAD, cada lista para a eleição do representante do pessoal 

não docente e não investigador é obrigatoriamente composta por dois candidatos.  

2. Cada lista é livremente ordenada pelos seus membros e subscrita por eles.  

 

ARTIGO 10.° 

Inscrição e divulgação das listas 

1. A inscrição de listas será efectuada, até três dias úteis, após a data de afixação dos cadernos eleitorais 

definitivos.  

2. Cada lista identificará um dos seus membros como mandatário (anexo 2), que a representará no decurso do 

processo eleitoral.  

3. As listas devem ser inscritas, pelos respectivos mandatários, no Núcleo de Expediente e Pessoal, durante o 

horário de expediente, nos prazos definidos no calendário eleitoral.  



4. No ato da inscrição o mandatário de cada lista deve: 

a) preencher e assinar o requerimento de inscrição, conforme modelo anexo ao presente Regulamento 

(anexo 3); 

b) apresentar uma declaração de aceitação de candidatura, devidamente assinada, de cada membro da lista, 

conforme modelo anexo ao presente Regulamento (anexo 4);  

c) entregar os documentos adiante descritos, nos números 1 e 2 do Artigo 11º deste Regulamento.  

5. Não serão aceites inscrições ou documentação após o período e horários estabelecidos.  

6. Serão indeferidas as inscrições de listas cujo requerimento de inscrição esteja rasurado, ou preenchido de forma 

incorreta ou incompleta, ou que não sejam acompanhadas pelos restantes documentos mencionados no nº 4.  

7. Findos os períodos de inscrição e de verificação estabelecidos no calendário eleitoral, a comissão eleitoral 

competente procederá de imediato ao sorteio de designação das listas, por ordem alfabética contínua, a que 

poderão assistir os mandatários das listas.  

8. Na sequência da designação das listas admitidas, a comissão eleitoral competente procederá à sua ampla 

divulgação, no prazo fixado no calendário eleitoral e em moldes idênticos aos definidos no nº 5 do Artigo 6º.  

9. As eventuais reclamações sobre as listas devem ser dirigidas ao Presidente da comissão eleitoral e entregues no 

Núcleo de Expediente e Pessoal, no horário de expediente, no prazo de dois dias úteis após a sua divulgação, 

devendo a respetiva comissão eleitoral apreciá-las e deliberar sobre elas, também no prazo de dois dias úteis. 

10. Cada comissão eleitoral, decididos os recursos, ou, não os havendo, imediatamente após o termo do prazo para 

a respectiva apresentação, tornará públicas as listas definitivas, em moldes idênticos aos definidos no nº 5 do 

Artigo 6º. 

 

ARTIGO 11.° 

Programa e campanha eleitoral 

1. Cada lista candidata deve fazer acompanhar a sua inscrição por um documento, de dimensão não superior a 

cinco páginas A4, em que enuncie as bases programáticas da candidatura.  

2. O documento referido no número anterior deverá também ser apresentado em versão electrónica, para 

publicitação.  

3. A campanha eleitoral será efetuada durante o período de cinco dias úteis, salvo para a eleição dos membros a 

que se refere a alínea b) do artigo 2.º que será de 2 dias úteis, definido no calendário eleitoral, devendo obedecer 

às seguintes normas: 

a) podem ser realizadas sessões de esclarecimento, devendo a marcação de data e a reserva de local ser 

formalizadas junto da respectiva comissão eleitoral.  

b) são proibidas ações de campanha que perturbem as atividades académicas e administrativas;  

c) é proibida a afixação de quaisquer materiais de campanha nas dependências em que se situe uma mesa 



de voto.  

d) qualquer lista que faça campanha em desacordo com o disposto nas alíneas anteriores terá a sua 

candidatura anulada pela comissão eleitoral competente, sendo os votos correspondentes considerados 

nulos. 

 

ARTIGO 12.° 

Mesas de voto 

1. Em cada secção de voto, haverá uma mesa de voto, constituída por um presidente e dois vogais, nomeados pelo 

Reitor, até dois dias úteis antes da realização das eleições, sob proposta da comissão eleitoral respetiva.  

2. Cada mesa de voto poderá funcionar em regime de turnos, com um mínimo de dois membros, devendo o 

Presidente estar presente na abertura e no encerramento das urnas.  

3. Cada lista candidata poderá indicar um observador para a respectiva mesa de voto, por meio de requerimento, 

dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral competente e entregue no Núcleo de Expediente e Pessoal, até dois 

dias úteis antes da votação. 

 

ARTIGO 13.° 

Atos eleitorais 

1. Os atos eleitorais decorrerão entre as 10:00 horas e as 17:30 horas do dia estipulado no calendário eleitoral.  

2. Cada ato eleitoral decorrerá, numa ou mais secções de voto, instaladas em local a publicitar pela respectiva 

comissão eleitoral, através de Ata Normativa numerada e divulgada em moldes idênticos aos definidos no nº 5 do 

Artigo 6º, até cinco dias úteis antes da data prevista para a sua realização; 

3. O voto será realizado em boletim próprio, conforme modelo anexo a este Regulamento (anexo 5).  

4. Na secção de voto apenas podem permanecer os membros da comissão eleitoral, o eleitor e os observadores 

previamente creditados pela comissão eleitoral respetiva. 

5. O voto é secreto, não sendo permitido o voto por procuração ou correspondência.  

6. Poderão votar os eleitores que constem do caderno eleitoral, devendo identificar-se, exibindo documento 

pessoal com fotografia, se tal lhes for solicitado. 

 

ARTIGO 14.° 

Apuramento e divulgação dos resultados 

1. Após o encerramento das urnas, a mesa eleitoral procederá à contagem dos votos, elaborando a ata de 

contagem respetiva, que será assinada por todos os membros da mesa eleitoral. No caso de algum representante 

de uma lista candidata pretender apresentar reclamação, deverá exará-la na ata de contagem respetiva.  

2. Os boletins de voto deverão ser recolhidos e lacrados em envelope próprio, assinado, no exterior, pelos 



membros da mesa eleitoral e pelos observadores. O envelope lacrado será entregue no Núcleo de Expediente e 

Pessoal. Só poderá ser aberto em reunião convocada pela comissão eleitoral competente, especificamente para 

efeitos de verificação, para a qual devem ser convocados os observadores, devendo ser novamente lacrado, 

assinado e depositado no Núcleo de Expediente e Pessoal.  

3. Os mandatos dos representantes dos professores ou investigadores são atribuídos às listas de acordo com o 

método da média mais alta de Hondt, tal como a seguir se define:  

a) o número total de votos obtidos por cada lista é dividido, sucessivamente, pelos números inteiros 

consecutivos, começando na unidade, sendo os quocientes alinhados, pela ordem decrescente da sua 

grandeza, numa série de treze termos, ou seja, de tantos termos quantos os mandatos em causa; 

b) os mandatos pertencem às listas a que correspondam os termos da série estabelecida pela regra anterior, 

sendo atribuídos, a cada uma das listas, tantos mandatos quantos os seus termos na série; 

c) no caso de restar um só mandato para afetar e de os termos seguintes da série serem iguais e de listas 

diferentes, o mandato será da lista que tiver o menor número de votos. 

4. Na atribuição dos mandatos a Comissão Eleitoral deve verificar que fazem parte do Conselho Geral professores 

ou investigadores de todas as Escolas e em número de 3 para cada uma das Escolas de natureza universitária e de 

1 para a Escola de natureza politécnica. 

5. No caso de não se verificar alguma das condições referidas no número anterior, a Comissão Eleitoral atribui o 

13º mandato, calculado de acordo com a média mais alta de Hondt, ao primeiro membro não eleito da respetiva 

lista que contribua, de forma objetiva, para o cumprimento dessas condições. Este procedimento deve ser 

repetido, sucessivamente, para o 12º mandato e mandatos imediatamente anteriores, até se cumprir o 

estipulado no n.º 4 do presente artigo. 

6. O apuramento e a atribuição de mandatos dos representantes dos estudantes e do pessoal não docente e não 

investigador fazem-se segundo o método da média mais elevada de Hondt, em termos análogos aos descritos no 

nº 3. 

7. Em caso de, esgotados os procedimentos previstos no nº 3, subsistir qualquer caso de empate impeditivo da 

atribuição de qualquer mandato, o ato eleitoral será anulado e realizar-se-á um segundo ato eleitoral, dois dias 

depois do primeiro, com o mesmo horário e no mesmo local.  

8. Caso o empate se mantenha, proceder-se-á a sorteio dos mandatos por atribuir, realizado pela comissão 

eleitoral competente, em reunião expressamente convocada para o efeito, e à qual os representantes das listas 

serão convidados a assistir.  

9. A comissão eleitoral procede à divulgação dos resultados eleitorais imediatamente após o apuramento e a 

atribuição dos mandatos.  

10. Eventuais pedidos de impugnação dos resultados apurados deverão ser entregues no Núcleo de Expediente e 

Pessoal, dirigidas ao Presidente da comissão eleitoral competente, no prazo de dois dias úteis, devendo essa 

comissão eleitoral proferir juízo sobre elas, no prazo de dois dias úteis.  

11. Concluído o apuramento, a contabilização dos votos e o julgamento de eventuais pedidos de impugnação, a 



comissão eleitoral competente deverá encaminhar para o Reitor ata circunstanciada da sessão de apuramento 

dos votos, contendo o nome dos eleitos e o total dos votos, incluindo-se brancos e nulos. 

 

ARTIGO 15.° 

Disposições finais 

1. Os observadores designados pelas listas candidatas não integram as comissões eleitorais, tendo como função 

fiscalizar o ato eleitoral, a contagem dos votos e a elaboração da ata de apuramento.  

2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral competente, através de publicação de Atas 

Normativas, numeradas e divulgadas, em moldes idênticos aos definidos no nº 5 do Artigo 6º.  

3. Cada comissão eleitoral é soberana nas questões do processo eleitoral correspondente, cabendo, porém, ao 

Reitor, a instância de recurso.  

4. As violações ao estipulado no Regulamento Eleitoral constituem matéria de âmbito disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 1 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

Nomeação da comissão eleitoral e divulgação do Regulamento Eleitoral:  24 de abril  
 
Afixação dos cadernos eleitorais provisórios: 27 de abril  
 
Reclamações sobre os cadernos eleitorais provisórios: de 28 a 29 de abril    
 
Decisão sobre reclamações dos cadernos eleitorais provisórios: até 4 de maio  
 
Divulgação dos cadernos eleitorais definitivos: 5 de maio 
 
Inscrição das listas de candidatos: de 6 a 8 de maio  
 
Verificação das listas, sorteio e divulgação das listas provisórias admitidas: 11 de maio  
 
Reclamações sobre as listas admitidas: de 12 a 13 de maio  
 
Decisão sobre reclamações às listas admitidas: de 14 a 15 de maio 
 
Divulgação das listas definitivas: 15 de maio  
 
Período de Campanha Eleitoral: de 18 a 19 de maio  
 
Ato eleitoral: 21 de maio  
 
Eventuais pedidos de impugnação do ato eleitoral: de 22 a 25 de maio  
 
Decisão sobre os eventuais pedidos de impugnação do ato eleitoral: de 26 a 27 de maio  
 
Homologação: 28 de maio 
 
 

 

 

 



 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 2 
 

IDENTIFICAÇÃO DE MANDATÁRIO DE LISTA 

 

Eu,____________________________________________________________________ 

abaixo assinado, declaro que aceito a condição de mandatário da lista composta pelos 

candidatos adiante identificados no anexo 3, com vista a participar na eleição de representantes 

dos1 __________________________________________ ao Conselho Geral da UTAD. 

 

UTAD, ____ de maio de 2015 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

(1) professores e investigadores / estudantes / funcionários não docentes e não investigadores. 

 

 



 
 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 3 
 

REQUERIMENTO PARA A INSCRIÇÃO DE LISTA 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

na qualidade de mandatário da lista composta pelos candidatos adiante identificados no anexo1 

_____, solicito a sua inscrição, com vista a participar na eleição de representantes dos2 

________________________________________________________ao Conselho Geral da 

UTAD. 

 

UTAD, ____ de maio de 2015 

 

_____________________________________________ 

 

(1) 3a / 3b / 3c 

(2) professores e investigadores / estudantes / funcionários não docentes e não investigadores 

 

 

Nas páginas seguintes encontram-se os anexos 3a (representantes dos professores e investigadores) 3b 

(representantes dos estudantes) e 3c (representantes dos funcionários não docentes e não investigadores) 

onde se deverá proceder à identificação dos membros da lista cuja inscrição é requerida,  

 



REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 
 

Anexo 3a 
 

REQUERIMENTO PARA A INSCRIÇÃO DE LISTA 

candidatos a representantes dos professores e investigadores 
(caso os candidatos pertençam a outro corpo, esta lista não deve ser preenchida) 

 

Nº Nome Escola 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

 



 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 3b 
 

REQUERIMENTO PARA A INSCRIÇÃO DE LISTA 

candidatos a representantes dos estudantes 
(caso os candidatos pertençam a outro corpo, esta lista não deve ser preenchida) 

 

Nº Nome 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 



 
 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 3c 
 

REQUERIMENTO PARA A INSCRIÇÃO DE LISTA 

candidatos a representantes dos funcionários não docents e não investigadores 
(caso os candidatos pertençam a outro corpo, esta lista não deve ser preenchida) 

 

Nº Nome 

1  

2  

 

 

 



 
 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 4 
 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA 
(cada um dos membros da lista deve preencher uma declaração) 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

declaro que aceito candidatar-me a membro do Conselho Geral da UTAD, como representante 

dos1 _________________________________________________, integrando a lista que tem 

como mandatário _______________________________________________ , e que não sou 

candidato em nenhuma outra lista concorrente ao presente ato eleitoral. 

 

UTAD, ____ de maio de 2015 

 

_____________________________________________ 

 

 (1) professores e investigadores / estudantes / funcionários não docentes e não investigadores 

 

 



 
 

REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 

 

Anexo 5 
 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 
21 de maio de 2015 

 
 

BOLETIM DE VOTO 
 

      LISTA  A 
 

      LISTA  B 
 

      LISTA  C 
 

      LISTA ... 


