
 

 

 

Regras de Conduta e Código de Honra do Corpo Discente da 

NOVA IMS 

 

I - Regras de Conduta 

Na sua qualidade de estudantes, os alunos da NOVA IMS devem procurar adquirir conhecimentos, competências e 

aptidões em cada unidade curricular ou área científica, observando as seguintes regras de conduta: 

1) Assiduidade e pontualidade às aulas, seminários, conferências e outras sessões similares promovidas pela 

NOVA IMS; 

2) Participação ativa nas aulas, seminários ou outras sessões similares, preparando previamente a sua 

intervenção, contribuindo para o enriquecimento do debate e a discussão crítica dos temas em apreciação; 

3) Respeitar e tratar com educação e cordialidade o corpo Docente e Funcionários da NOVA-IMS; 

4) Proibição de utilização de telemóveis e respeito pelas regras de utilização de computadores e quaisquer 

outros equipamentos eletrónicos, definidas pelo Docente da unidade curricular. Os alunos que utilizem o 

telemóvel para receber ou enviar mensagens ou chamadas serão imediatamente convidados a sair da sala 

de aula; 

5) Preservar os recursos que são postos à sua disposição assim como aqueles que são destinados à sua 

formação académica; 

II – Código de Honra 

Tendo como objetivo a observância de padrões de ética, a defesa da justiça e igualdade de oportunidades, e no 

âmbito da autonomia disciplinar consagrada na legislação em vigor, o Corpo Discente da NOVA-IMS compromete-se 

a não cometer qualquer tipo de fraude durante o seu percurso académico, designadamente: 

1) Falsificação de assinaturas; 

2) Plágio na realização de trabalhos ou provas de avaliação; 

3) Usurpação de criações intelectuais alheias; 

4) Qualquer outra conduta que possa, injustificadamente, beneficiar o próprio ou qualquer outro aluno; 

5) Outros atos graves que desrespeitem as normas de avaliação em vigor.  

O desrespeito por qualquer uma das situações acima descritas, conduz, imediatamente, à reprovação na unidade 

curricular em causa e poderá conduzir à instauração de procedimento disciplinar, sem prejuízo de outras sanções 

previstas na legislação em vigor. 

A ignorância das regras acima descritas não constitui desculpa para a sua violação. 

 

Eu, _____________________________________________________________________ , Aluno nº ____________ 

Declaro que compreendi e que cumprirei o estipulado nas Regras de Conduta e no presente Código de Honra. 

Campus de Campolide,   __________ de  _______________________________  de _____________________ . 

Assinatura:__________________________________________________________________________________ 

 


