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CALENDÁRIO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO SENADO 
 

– 2022 – 
 

AÇÃO DATA HORA LIMITE DIA INTERVALO 

Emissão e revisão dos cadernos eleitorais 
NOTA | São inscritos nos cadernos eleitorais: 
- os/as estudantes do 1.º, 2.º e 3.º ciclos de estudos inscritos/as no ano letivo de 2022/2023, até às 
23horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de 2022, bem como os/as estudantes que tenham beneficiado 
de prorrogações de prazos de entrega da tese, desde que o prazo prorrogado ainda esteja em vigor às 
23 horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de 2022; 
- os/as trabalhadores/as não docentes e não investigadores/as, assim considerados/as no Regulamento 
Eleitoral, com vínculo à UC até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de 2022. 

21-10-2022    

Envio dos cadernos eleitorais para a Reitoria, Unidades Orgânicas e demais 
Serviços 

21-10-2022 23:00 horas  sexta-feira 3 dias 

Publicitação do Edital do início do Processo Eleitoral  
Página do processo eleitoral UC + U.O. 24-10-2022 12:30 horas segunda-feira  

Publicitação do Regulamento e Calendário Eleitoral  
Página do processo eleitoral UC + U.O. 24-10-2022 12:30 horas segunda-feira  

Publicitação do Despacho de designação das Comissões Eleitorais: 
- Página do processo eleitoral – UC + U.O. relativa ao processo de eleição dos representantes dos/as 
trabalhadores/as não docentes e não investigadores/as e dos estudantes; 
- Página de cada U.O. relativa ao processo de eleição dos representantes dos/as estudantes da 
respetiva Unidade Orgânica. 

24-10-2022 12:30 horas segunda-feira  

Publicitação dos cadernos eleitorais * 
Referentes aos/às estudantes do 1.º, 2.º e 3.º ciclos de estudos inscritos/as no ano letivo de 2022/2023, 
até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de 2022, bem como os estudantes que tenham 
beneficiado de prorrogações de prazos de entrega da tese (desde que o prazo prorrogado ainda esteja 
em vigor às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de 2022) e aos/às trabalhadores/as não 
docentes e não investigadores/as com vínculo à UC até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de outubro 
de 2022 (página do Processo eleitoral + página de cada U.O.). 

24-10-2022 17:30 horas segunda-feira  

Reclamações sobre os cadernos eleitorais para a respetiva Comissão Eleitoral 
através de correio eletrónico ou em suporte de papel Até 27-10-2022 17:30 horas quinta-feira 3 dias úteis 

Decisão da respetiva Comissão Eleitoral Até 02-11-2022 17:30 horas quarta-feira 4 dias úteis 

Notificação da decisão da Comissão Eleitoral aos/às reclamantes  
por correio eletrónico Até 08-11-2022 17:30 horas terça-feira 1 dia útil 
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AÇÃO DATA HORA LIMITE DIA INTERVALO 

Publicitação dos cadernos eleitorais definitivos 
Página do Processo eleitoral UC + U.O. 

Até 09-11-2022 17:30 horas quarta-feira 1 dia útil 

Apresentação de candidaturas 
Incluindo a documentação regulamentarmente considerada, em suporte de papel 

De 10-11-2022  
a 16-11-2022 

Das 9:30 horas 
às 17:30 horas 

de quinta-feira 
 a quarta-feira 

5 dias úteis 

Decisão de cada Comissão Eleitoral sobre a aceitação das listas Até 21-11-2022 17:30 horas segunda-feira 3 dias úteis 

Notificação da decisão aos/às representantes das listas  
por correio eletrónico Até 22-11-2022 17:30 horas terça-feira 1 dia útil 

Apresentação de reclamações sobre a decisão da Comissão Eleitoral  
- ao Reitor, no caso de trabalhadores/as não docentes e não investigadores/as 
- ao/a Diretor/a, no caso dos/as estudantes 

De 23-11-2022 
a 25-11-2022 

Das 9:30 horas  
às 17:30 horas 

de quarta-feira a 
sexta-feira 

3 dias úteis 

Decisão da instância de recurso 
ao Reitor ou Diretor/a 

Até 28-11-2022 17:30 horas segunda-feira 1 dia útil 

Notificação, aos/às reclamantes, da decisão da instância de recurso  
por correio eletrónico Até 29-11-2022 17:30 horas terça-feira 1 dia útil 

Publicitação das listas de candidatos/as que disputam as eleições  
página do Processo eleitoral UC + páginas U.O. Até 30-11-2022 17:30 horas quarta-feira 1 dia útil 

Campanha eleitoral 
De 01-12-2022 
a 09-12-2022 

Das 9:00 horas do 
dia 01-12-2022 

 às 20:00 horas do 
dia 09-12-2022 

de quinta-feira a 
sexta-feira 

5 dias úteis 
(9 dias seguidos) 

Ato eleitoral - Estudantes 13-12-2022 
Das 9:00 horas  
às 19:00 horas 

terça-feira 10 horas 

Ato eleitoral – Trabalhadores/as não docentes e não investigadores/as 13-12-2022 
Das 9:00 horas  
às 19:00 horas 

terça-feira 10 horas 

Reunião de cada Comissão Eleitoral  
para apuramento de resultados da eleição dos/as estudantes 

13-12-2022 
A partir das 19:00 

horas 
terça-feira  

Reunião de cada Comissão Eleitoral  
para apuramento de resultados da eleição dos/as trabalhadores/as não docentes e não 
investigadores/as 

13-12-2022 
A partir das 19:00 

horas 
terça-feira  

Homologação das atas de apuramento de resultados  Até 15-12-2022 17:30 horas quinta-feira 2 dias úteis 


