
 

Regulamento Eleitoral do 

Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente 

Da Associação Académica de Coimbra 

 

 
1. Os elementos a eleger directamente para a Direcção do NEEA/AAC, são votados pelos 

estudantes do curso de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, sócios da AAC, 

por sufrágio directo, secreto e universal.  

 

2. Todos os estudantes de Engenharia do Ambiente, sócios da AAC, podem organizar listas 

candidatas à Direcção do NEEA/AAC, nos seguintes termos:  

 

a. A candidatura efectua-se em lista conjunta, sendo necessário o número de 

estudante, bem como o nome completo e assinatura de todos os elementos 

concorrentes;  

b. As listas concorrentes deverão indicar um elemento para a Comissão Eleitoral;  

c. As listas concorrentes deverão ser propostas, no mínimo, por 10% dos estudantes 

de Engenharia do Ambiente, sendo que todas as folhas de subscrição devem ter no 

cabeçalho o lema da lista concorrente;  

d. As listas concorrentes deverão ser compostas por uma Mesa de Plenário, 

composta por três elementos, Presidente, Vice-Presidente e Secretário, e por uma 

Direcção do Núcleo, composta por doze elementos, sendo onze dos quais eleitos por 

sufrágio e um indigitado pela DG/AAC.  

Os onze elementos eleitos por sufrágio exercerão funções como elementos efectivos 

do núcleo, sendo que o primeiro ocupará o lugar de Presidente, o segundo de Vice-

Presidente, o terceiro o de Tesoureiro, o quarto o de Secretário, os restantes serão 

eleitos para o cargo de vogais.  

e. Das listas farão também parte cinco a dez elementos suplentes.  

 

3. O acto eleitoral decorrerá nos seguintes termos:  

 

a. A eleição far-se-á pelo sistema maioritário;  



 

b. No caso de nenhuma lista obter maioria absoluta na primeira volta, efectuar-se-á 

uma segunda volta entre as duas listas mais votadas;  

c. A Comissão Eleitoral será composta por dois elementos de cada lista candidata e 

pelo Presidente da Comissão Eleitoral, que terá voto de qualidade em caso de 

empate;  

d. A Comissão Eleitoral terá que reunir, pelo menos, uma vez antes do acto eleitoral 

e diligenciar de modo a que este decorra com normalidade;  

e. As listas deverão ser entregues ao Presidente da Comissão Eleitoral, num prazo a 

definir por este, não podendo o mesmo ser inferior a sete dias e superior a quinze 

dias;  

f. O período de campanha eleitoral é definido pela Comissão Eleitoral, em função 

do número de listas candidatas, não podendo o mesmo ser inferior a três dias úteis e 

superior a cinco dias úteis;  

g. O acto eleitoral realizar-se-á no dia útil imediatamente a seguir ao último dia de 

campanha eleitoral, iniciando-se às 09h30m e finalizando às 19h00m, em local a 

definir pela Comissão Eleitoral;  

h. No caso de ser necessária a realização de uma segunda volta, esta deverá observar 

o que seguidamente se expõe:  

h.1) A campanha eleitoral terá a duração de três dias;  

h.2) O primeiro dia de campanha eleitoral decorrerá dois dias úteis após o 

acto eleitoral que ditou uma segunda volta;  

h.3) O acto eleitoral decorrerá no dia útil imediatamente a seguir ao final da 

campanha eleitoral correspondente à segunda volta, iniciando-se às 09h30m 

e finalizando às 19h00m, em local a definir pela Comissão Eleitoral.  

i. Em caso de apresentação de pedidos de impugnação da eleição, cabe à Comissão 

Eleitoral decidir a validade dos mesmos, podendo ser apresentado um recurso das 

decisões ao Conselho Fiscal da AAC.  

 

4. Após o encerramento da urna, a Comissão Eleitoral reunirá e procederá ao escrutínio dos 

votos expressos, sendo de seguida elaborada a acta do escrutínio, assinada por todos os 

membros da Comissão Eleitoral.  

 



 

5. Ao Presidente da Comissão Eleitoral cabe nomear, caso o entenda, para seus 

colaboradores, pessoas de reconhecida idoneidade, alunos do curso do Mestrado Integrado 

em Engenharia do Ambiente, que o ajudem durante o processo eleitoral.  

 

6. Para efeitos do presente Regulamento, os dias só se consideram úteis quando tal for 

expressamente referido.  

 

7. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, nos 

termos dos Estatutos da AAC e do Regulamento Interno do NEEA/AAC.  

 

Coimbra, 16 de Maio de 2012 

O Presidente da Comissão Eleitoral 

______________________________________ 

(João Diogo Félix Santos Carlos) 

 


