
 

 

 

 

 
 

REGULAMENTO 

PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA 

 

ARTIGO 1º 

Composição do Conselho Geral 

1 – O Conselho Geral é composto por trinta e cinco membros.  

2 – São membros do Conselho Geral:  

a) Dezoito representantes dos professores e investigadores;  

b) Seis representantes dos estudantes;  

c) Dez personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à instituição, com 

conhecimentos e experiência relevantes para esta;  

d) Um representante dos trabalhadores não docentes e não investigadores.  

 

ARTIGO 2º 

Início do Processo Eleitoral 

As eleições para a escolha dos representantes de cada um dos corpos representados no Conselho Geral são 

iniciadas por despacho da Presidente do Conselho Geral, divulgado com, pelo menos, 20 dias seguidos de 

antecedência em relação à data da votação, e 10 dias seguidos de antecedência em relação à data de 

apresentação de listas.  

 

ARTIGO 3º 

Legitimidade Eleitoral 

Têm legitimidade eleitoral ativa e passiva: 

a) Os professores de carreira, bem como os professores convidados e os investigadores; 

b) Os estudantes matriculados e inscritos em cursos do IPC conferentes de grau e de Técnico Superior 

Profissional; 

c) Os trabalhadores não docentes e não investigadores com vínculo de emprego público. 

 

ARTIGO 4º 

Processo Eleitoral 

1 - A eleição dos representantes de cada um dos corpos é conduzida por uma Comissão Eleitoral presidida pela 

Presidente do Conselho Geral e integrando ainda dois ou mais elementos do Conselho Geral indicados por este 

órgão. 



 

 

 

 

 
 

2 - Os cadernos eleitorais são elaborados por corpo e por Unidade Orgânica, tendo por referência o 5º dia útil 

imediatamente anterior à data do despacho, e deverão conter as seguintes informações: 

a) Professores de carreira, professores convidados e investigadores: nome, categoria, percentagem de 

contratação e tipo de contrato; 

b) Estudantes: nome, número de aluno e curso; 

c) Trabalhadores não docentes: nome, categoria, tipo de vínculo e, nos cadernos eleitorais dos SAS, local 

onde exercem funções. 

3 - As listas deverão respeitar, tando nos elementos efetivos como nos elementos suplentes, o previsto na Lei nº 

26/2019, de 28 de março, relativamente à representação equilibrada entre homens e mulheres: a proporção de 

pessoas de cada sexo não pode ser inferior a 40%, os dois primeiros candidatos não podem ser do mesmo sexo e 

não pode haver mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos. 

4 - As listas concorrentes deverão ser dirigidas à Presidente da Comissão Eleitoral e entregues pessoalmente no 

Secretariado dos Serviços Centrais. 

5 - Os representantes eleitos de cada lista são determinados através da aplicação do método de Hondt. 

6 - Os membros a que se refere a alínea a) do nº 2 do artigo 1º são eleitos pelo conjunto dos professores e 

investigadores das Unidades Orgânicas de Ensino e da Unidade Orgânica de Investigação do IPC, pelo sistema de 

representação proporcional, de acordo com o seguinte procedimento:  

a) Cada Unidade Orgânica de Ensino constitui um círculo eleitoral;  

b) A eleição faz-se por listas e por UOE; 

c) As listas deverão ser subscritas por, pelo menos, 10% dos membros dos cadernos eleitorais e ter, para 

além dos membros efetivos a eleger, outros tantos suplentes; 

d) O número de representantes a eleger em cada UOE é proporcional ao número de professores e 

investigadores ETI incluídos nos cadernos eleitorais dessa Unidade Orgânica;  

e) Os investigadores que prestam serviço em regime de tempo integral na UOI são englobados nos 

cadernos eleitorais da UOE com menor número de professores e investigadores; 

f) O número de professores a que se refere a alínea d) é calculado tendo por base a percentagem de 

tempo de serviço a que corresponde a contratação de cada um dos professores ou investigadores;  

g) Se não couber a alguma UOE eleger qualquer membro por força da regra definida no ponto anterior, 

ser-lhe-á atribuída a representação mínima de um membro;  

h) A verificar-se a eventualidade prevista na alínea anterior, os membros a eleger, depois de deduzidos os 

resultantes da representação mínima, serão distribuídos proporcionalmente pelas restantes unidades de 

ensino em função do número de eleitores que cada uma possui, conforme se explicita nas alíneas d) a f).  

7 - Os membros a que se refere a alínea b) do nº 2 do artigo 1º são:  



 

 

 

 

 
 

a) Eleitos pelo conjunto dos estudantes do IPC, num círculo único, pelo sistema de representação 

proporcional;  

b) As listas devem ser completas e devem incluir, quer nos membros efetivos quer nos membros 

suplentes, elementos de pelo menos quatro unidades orgânicas e devem ser subscritas por, pelo menos, 

1% dos estudantes do IPC e em, pelo menos, quatro das suas escolas.  

8 - Os membros a que se refere a alínea c) do nº 2 do artigo 1º são cooptados pelo conjunto dos membros referidos 

nas alíneas a), b) e d) dos mesmos ponto e artigo, por maioria absoluta, com base em propostas fundamentadas 

subscritas por, pelo menos, um terço daqueles membros, de acordo com o seguinte procedimento: 

a) As propostas são apresentadas por um dos seus subscritores numa primeira fase da reunião, e 

imediatamente apreciadas sob o ponto de vista da sua aceitabilidade (fundamentação, subscrição por 

pelo menos 1/3 dos eleitores, inserção na comunidade territorial, ligação às atividades profissionais e 

empresariais do IPC);  

b) Encerrada a fase de apresentação/aceitação das propostas, proceder-se-á à sua votação, sendo 

aprovadas as que recolherem a maioria absoluta.  

8.1 - Se o número de propostas aprovadas a que se refere o número anterior for superior ao número de elementos 

a cooptar, as personalidades propostas são listadas por ordem alfabética e cada um dos membros votantes 

assinala até dez dessas personalidades, sendo cooptadas as dez individualidades que tiverem obtido o maior 

número de votos, desde que reúnam uma maioria absoluta de votos favoráveis. Em caso de empate procede-se 

à votação alternativa entre as personalidades em causa.  

8.2 - Se não houver número suficiente de personalidades que obtenham a maioria absoluta dos votos expressos, 

repete-se a votação com novas propostas de personalidades, em reunião a realizar num prazo não superior a 

cinco dias úteis.  

8.3 - Na escolha das personalidades de mérito deve ser tido em consideração que estas são especialmente 

caracterizadas na sua organização institucional pelos seguintes princípios:  

a) Inserção na comunidade territorial respetiva;  

b) Ligação às atividades profissionais e empresariais correspondentes à sua vocação específica ou a 

determinadas áreas de especialização, com o objetivo de proporcionar uma sólida formação profissional 

de nível superior.  

9 - O membro a que se refere a alínea d) do n.º 2 do artigo 1º é:  

a) Eleito pelo conjunto dos trabalhadores não docentes e não investigadores do IPC, num círculo único, 

pelo sistema de representação proporcional;  



 

 

 

 

 
 

b) As listas devem incluir um membro efetivo e um membro suplente, e serem subscritas no mínimo por 

10% dos trabalhadores não docentes do IPC em serviço em, pelo menos, cinco das suas unidades 

orgânicas ou serviços.  

 

ARTIGO 5º 

Comissão Eleitoral 

1 - Competirá à Comissão Eleitoral:  

a) Receber as listas que pretendam apresentar-se a sufrágio e verificar a sua conformidade com a lei, com 

os Estatutos do IPC e com o despacho, decidindo sobre a sua aceitação; 

b) Organizar e constituir as mesas de voto; 

c) Decidir sobre as questões que forem suscitadas no decurso do processo eleitoral; 

d) Assegurar a legalidade e a regularidade do ato eleitoral e garantir igualdade de condições a todas as 

listas candidatas; 

e) Proceder à verificação de todos os documentos provenientes das mesas de voto e ao apuramento final 

dos resultados. 

2 - A Comissão Eleitoral funcionará nas instalações dos Serviços Centrais do IPC e poderá ser assessorada, a pedido 

da sua Presidente, por um jurista dos Serviços Centrais designado pelo Presidente do IPC. 

 

ARTIGO 6º 

Listas Concorrentes 

1 - Cada uma das listas deverá ser acompanhada das declarações de aceitação da candidatura por parte dos 

membros efetivos e suplentes que a integram, da relação dos respetivos subscritores e da identificação do seu 

representante (e dos seus contactos). 

2 – A Comissão Eleitoral identificará cada uma das listas entregues através de uma letra, a qual será atribuída, 

para cada um dos corpos, de acordo com a data e hora de entrada nos Serviços Centrais do IPC. 

 

ARTIGO 7º 

Mesas de Voto 

1 - A Comissão Eleitoral organizará, em cada Unidade Orgânica, uma mesa de voto que será constituída por três 

elementos efetivos e três elementos suplentes, devendo sempre permanecer, em simultâneo, três dos seus 

elementos. 



 

 

 

 

 
 

1.1 - Nas Escolas, serão designados dois professores, dois estudantes e dois trabalhadores não docentes (um 

elemento efetivo e um elemento suplente de cada um dos corpos), sob proposta da UOE, de entre os elementos 

constantes dos cadernos eleitorais, presidindo o professor mais antigo da categoria mais elevada. 

1.2 - Nos Serviços Centrais serão designados seis trabalhadores não docentes (três elementos efetivos e três 

elementos suplentes), sob proposta dos Serviços, de entre os elementos constantes dos cadernos eleitorais, 

presidindo o mais antigo da categoria mais elevada. 

2 - Em cada mesa de voto haverá três urnas autónomas, para cada um dos corpos, à exceção dos Serviços Centrais 

onde existirá uma única urna para os trabalhadores não docentes. Os trabalhadores não docentes do IIA votarão 

nos Serviços Centrais e os trabalhadores não docentes dos Serviços de Ação Social votarão no local onde estiverem 

a exercer funções (Serviços Centrais/UOs).  

3 - Encerrada a votação, os membros das mesas de voto procederão à contagem dos votos entrados nas urnas e 

elaboração a respetiva ata, que discriminará os resultados por cada uma dessas urnas e que será, de imediato, 

entregue à Presidente da Comissão Eleitoral, em sobrescrito fechado. 

 

ARTIGO 8º 

Votação 

A votação é presencial não sendo admitido o voto por procuração ou por correspondência. 

 

ARTIGO 9º 

Casos Omissos 

Os casos omissos na legislação aplicável ou neste regulamento eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 


