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b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio
da combinação da classificação intermédia com a ponderação atribuída
a cada vertente;
c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não
são admitidas classificações “ex-aequo”, com base na qual participa
na votação individual e justificada que conduz à ordenação final dos
candidatos nos termos do Artigo 20.º do Regulamento.
d) Para elaboração da lista de ordenação final referida na alínea anterior e verificando-se situações de empate, pode ser utilizado como
parâmetro preferencial a contribuição para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em que é aberto o concurso, bem como para o
desenvolvimento científico e pedagógico em Engenharia e Gestão da
Rega e Uso e Produtividade da Água em Agricultura.
14 — O júri pode promover audições públicas, em igualdade de
circunstâncias, aos candidatos admitidos em mérito absoluto. Nesse
caso, as audições decorrerão entre o 15.º e o 25.º dias úteis após o final
do processo de admissão em mérito absoluto.
10/12/2014. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia,
Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208299597
Regulamento n.º 559/2014
Regulamento de Inscrição em Unidades Curriculares Isoladas

2 — O valor previsto no número anterior pode ser alterado no caso
de estudantes de outras escolas da Universidade de Lisboa ou de outros
estabelecimentos de ensino superior, mediante acordos estabelecidos
com o ISA.
Artigo 5.º
Avaliação
O aluno inscrito em unidades curriculares isoladas, em regime sujeito
a avaliação, fica abrangido pelo mesmo regime de avaliação dos alunos
regulares do ISA.
Artigo 6.º
Creditação
1 — As unidades curriculares isoladas a que um aluno obteve aprovação serão creditadas na sua formação, caso o aluno venha a ingressar
como aluno regular no respetivo curso do ISA.
2 — As unidades curriculares isoladas a que um aluno obteve aprovação poderão ser incluídas em suplemento ao diploma que venha a
ser emitido.
Artigo 7.º
Entrada em vigor

(1.º, 2.º e 3.º ciclos de estudo)

O presente regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação
pelos órgãos competentes do ISA.

Artigo 1.º
Objeto

9 de dezembro de 2014. — A Presidente do Instituto Superior de
Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208298057

O presente regulamento define as normas relativas à inscrição em unidades curriculares isoladas de cursos de 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ISA, a vigorar
a partir do ano letivo 2014-2015, nos termos do disposto no artigo 46.º A
do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES),
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Lei
n.º 107/2008, de 25 de junho, n.º 230/2009, de 14 de setembro, com a
retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013,
de 7 de agosto, e pelo Regulamento de Inscrição em Unidades Curriculares Isoladas da Universidade de Lisboa (Despacho n.º 8389/2014, de
27 de junho).
Artigo 2.º
Candidatura e Inscrição
1 — Podem candidatar-se à inscrição em unidades curriculares isoladas alunos inscritos num curso de ensino superior ou outros interessados,
de acordo com as restrições impostas pelo artigo 3.º
2 — A inscrição em unidades curriculares isoladas de 1.º, 2.º ou 3.º
ciclo pode ser sujeita a uma seleção prévia.
3 — Para se poder inscrever em unidades curriculares isoladas o
candidato deverá preencher um formulário próprio de candidatura disponibilizado na Divisão Académica do ISA e na respetiva página da
Internet, dentro dos prazos definidos.
4 — Pela candidatura é devido o pagamento dos respetivos emolumentos
estabelecidos na Tabela de Emolumentos para atos praticados pelo Instituto
Superior de Agronomia.
Artigo 3.º
Restrições
1 — Não é permitida a inscrição em unidades curriculares isoladas
aos alunos que estiverem em situação de prescrição.
2 — Um aluno inscrito num ciclo de estudos do ISA não se pode
inscrever através desta via em unidades curriculares isoladas de um
ciclo de estudos mais avançado.
3 — O número máximo de unidades curriculares isoladas a que um
aluno se pode inscrever, num determinado ano letivo não poderá ultrapassar um total de 30 ECTS.
4 — A inscrição em unidades curriculares isoladas não está sujeita
ao regime de precedências.
5 — A possibilidade de inscrição numa determinada unidade curricular
está sempre sujeita a disponibilidade de vaga nas turmas. Os alunos que
beneficiem do regime previsto neste regulamento estão em último na
lista de prioridades para vaga nas turmas.
Artigo 4.º
Emolumentos
1 — O valor a pagar pela inscrição/frequência em unidades curriculares isoladas está sujeito aos valores estabelecidos na Tabela de
Emolumentos para atos praticados pelo Instituto Superior de Agronomia.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso (extrato) n.º 14259/2014
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior do mapa de pessoal da Universidade do Minho, aberto
pelo Aviso n.º 2659/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 35, de 19 de fevereiro de 2014, e após negociação do posicionamento
remuneratório, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com o período experimental de 240 dias, com
efeitos a partir de 16.10.2014, com a trabalhadora Elisabete Carmo
Silva Santos Peixoto.
Para os efeitos previstos no artigo 46.º da LTFP, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, mediante despacho do Reitor da Universidade do Minho de
16.10.2014, a constituição do júri é a seguinte:
Presidente: Doutora Fernanda Isabel Teixeira Machado dos Santos,
Diretora de Serviços.
Vogais efetivos:
Licenciada Susana Maria Gonçalves Castro, Chefe de Divisão.
Mestre Aleida Lopes Vaz Carvalho, Secretária de Escola.
9 de dezembro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
208291788
Despacho n.º 15463/2014
A Universidade do Minho tem vindo a atrair um número crescente de
estudantes estrangeiros, que hoje representam um importante contingente
da sua comunidade estudantil.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, que
aprovou o estatuto do estudante internacional nas instituições de ensino
superior, estão criados os meios legais adequados à admissão de estudantes
estrangeiros, através da realização de um concurso especial de acesso e
ingresso nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado.
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 37.º dos estatutos da Universidade do Minho, aprovados pelo despacho normativo n.º 61/2008,
publicado no Diário da República, n.º 236, de 5 de dezembro de 2008,
considerando a experiência adquirida no ano letivo de 2014/2015, aprovo
o regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante
Internacional a Ciclos de Estudos de Licenciatura e Integrados de Mestrado na Universidade do Minho anexo ao presente despacho.
É revogado o Despacho RT-34/2014, de 2 junho.
5 de dezembro de 2014. — O Reitor, António M. Cunha.
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Anexo ao Despacho RT-55/2014, de 5 de dezembro
Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso
do Estudante Internacional a Ciclos de Estudos de Licenciatura e Integrados de Mestrado na Universidade do
Minho.
A Universidade do Minho (UMinho) tem vindo a atrair um número
crescente de estudantes estrangeiros, que hoje representam um importante contingente da sua comunidade estudantil.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, que
aprovou o estatuto do estudante internacional nas instituições de ensino
superior, estão criados os meios legais adequados à admissão de estudantes
estrangeiros, através da realização de um concurso especial de acesso e
ingresso nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado.
O presente regulamento estabelece as regras a que obedece, na UMinho, o referido concurso.

CAPÍTULO I
Âmbito e conceitos
Artigo 1.º
Âmbito
O presente regulamento, enquadrado pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 36/2014, de 10 de março, aplica-se aos estudantes internacionais que
pretendam frequentar os ciclos de estudos de licenciatura e integrados
de mestrado da UMinho.
Artigo 2.º
Definição de estudante internacional
1 — Estudante internacional é o estudante que não tem a nacionalidade portuguesa.
2 — Não são abrangidos pelo disposto no número anterior:
a) Os nacionais de um Estado-membro da União Europeia;
b) Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma
ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que pretendem ingressar no
ensino superior, bem como os filhos que com eles residam legalmente;
c) Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes
especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99,
de 2 de outubro;
d) Os estudantes estrangeiros que se encontrem a frequentar a UMinho no âmbito de um programa de mobilidade internacional para a
realização de parte de um ciclo de estudos de uma instituição de ensino
superior estrangeira com a qual a UMinho tenha estabelecido acordo
de intercâmbio com esse objetivo.
Artigo 3.º
Condição de estudante internacional
1 — Os estudantes que ingressem no ensino superior ao abrigo deste
estatuto mantêm a qualidade de estudante internacional até ao final do
ciclo de estudos em que se inscreverem inicialmente ou para que transitem.
2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os estudantes internacionais que adquiram a nacionalidade de um Estado membro da União
Europeia, para quem a cessação da aplicação do estatuto produz efeitos
no ano letivo subsequente à data da aquisição da nacionalidade.

CAPÍTULO II
Concurso especial de acesso e ingresso
para estudantes internacionais
SECÇÃO I
Acesso e ingresso
Artigo 4.º
Condições de acesso
Podem candidatar-se à matrícula e inscrição nos ciclos de estudos de
licenciatura e integrados de mestrado da UMinho:
a) Os titulares de uma qualificação que dê acesso ao ensino superior,
entendida como qualquer diploma ou certificado emitido por uma au-

toridade competente que ateste a aprovação num programa de ensino e
confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior no país
em que foi conferido;
b) Os titulares de um diploma do ensino secundário português ou
de habilitação legalmente equivalente, nos termos do Decreto-Lei
n.º 227/2005, de 28 de dezembro, e portarias correspondentes.
Artigo 5.º
Condições de ingresso
1 — São condições de ingresso em cada ciclo de estudos, designada
e obrigatoriamente:
a) A verificação da qualificação académica específica para ingresso
no ciclo de estudos;
b) A verificação do conhecimento da língua em que o ciclo de estudos
é ministrado;
c) A verificação da satisfação dos pré-requisitos que tenham sido
fixados para o ciclo de estudos em causa no âmbito do regime geral de
acesso e ingresso.
2 — A verificação da qualificação académica específica:
a) Incide sobre as matérias das provas de ingresso fixadas para o
ciclo de estudos em causa no âmbito do regime geral de acesso e ingresso, no ano letivo respetivo, as quais são anualmente publicitadas
pela UMinho;
b) Deve assegurar que só são admitidos através deste concurso estudantes que demonstrem conhecimentos nas matérias das provas de
ingresso de nível e conteúdo equivalentes aos dos estudantes admitidos
através do regime geral de acesso e ingresso.
3 — No caso de estudantes titulares de curso de ensino secundário
português, a verificação das condições de acesso referidas na alínea a)
do n.º 1, é feita tendo em conta as classificações obtidas nas disciplinas
correspondentes às provas de ingresso referidas na alínea a) do n.º 1.
4 — No caso de estudantes titulares dos cursos do sistema de ensino
médio brasileiro que tenham realizado o Exame Nacional de Ensino
Médio (ENEM) são utilizadas as classificações das provas e respetivas
ponderações bem como a tabela de conversão de classificações publicitadas anualmente pela UMinho.
5 — No caso de estudantes titulares de cursos de ensino secundário não
portugueses legalmente equivalentes ao ensino secundário português são
utilizadas as classificações obtidas nos exames finais daqueles cursos, desde
que validadas pela UMinho, em substituição das provas de ingresso, de
acordo com o previsto na lei (artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98,
de 25 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 90/2008, de
30 de maio, e respetiva regulamentação anualmente fixada pela CNAES),
bem como a tabela de conversão de classificações publicitadas anualmente
pela UMinho, podendo ser complementarmente utilizadas outras provas.
6 — Nas restantes situações, a verificação das condições de acesso
referidas na alínea a) do n.º 1 é feita, em alternativa, através de:
a) Exames escritos correspondentes às provas de ingresso respetivas
e, quando aplicável e estabelecido pela UOEI em cujo Conselho Pedagógico é feita a gestão do curso/ciclo de estudos, através de provas
orais ou de outra natureza,
b) Frequência prévia, com aprovação, de um Curso de Preparação
para o Acesso ao Ensino Superior para Estudantes Internacionais, a
realizar na UMinho.
7 — A verificação do conhecimento da língua portuguesa e ou inglesa
é feita através de prova documental ou de exame escrito e ou oral que
comprove um seu domínio independente (nível B2, de acordo com o
QECRL — Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).
8 — A realização das provas mencionadas na alínea a) do n.º 6 e no
n.º 7 pode ser protocolada com entidades externas à UMinho, designadamente instituições de ensino superior.
9 — Ficam dispensados da prova de língua portuguesa referida no
número anterior os titulares de curso obtido em países de língua oficial
portuguesa, que sejam candidatos a cursos lecionados em português.
10 — Os estudantes que possuam apenas o nível intermédio de domínio da língua portuguesa e ou inglesa (nível B1, de acordo com o
QECRL) podem candidatar-se desde que se comprometam a frequentar
um curso anual de língua na UMinho.
11 — A título excecional, podem ainda candidatar-se estudantes que
não possuam o nível B1, desde que se comprometam a frequentar um
curso intensivo de língua na UMinho e obtenham aquele nível até ao
início da frequência do ciclo de estudos.
12 — Compete ao Conselho Científico de cada Unidade Orgânica de
Ensino e Investigação (UOEI) coordenar a avaliação da qualificação académica específica e dos pré-requisitos dos candidatos aos respetivos cursos.
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13 — Compete ao Conselho Científico do Instituto de Letras e Ciências Humanas coordenar a avaliação do conhecimento da(s) língua(s).
14 — A inscrição nos cursos de língua tem custos adicionais.
15 — Os pré-requisitos exigidos pelos ciclos de estudos são aqueles
que são fixados no âmbito do concurso nacional de acesso para o respetivo ano letivo, os quais são anualmente publicitadas pela UMinho.

3 — Os candidatos que não demonstrem documentalmente ou através
da realização de exames escritos e ou orais o conhecimento exigido das
línguas em que é ministrado o ensino são excluídos.

Artigo 6.º

1 — A nota de candidatura é uma classificação na escala de 0 a 200,
calculada através da aplicação da seguinte fórmula, cujo resultado é
arredondado às décimas, considerando como uma décima o valor não
inferior a 0,05:

Vagas e prazos
1 — O número de vagas para cada ciclo de estudos é fixado anualmente
pelo Reitor, sob proposta fundamentada das UOEI, ouvido o Senado
Académico, tendo em consideração, designadamente:
a) O número de vagas definido no processo de acreditação do ciclo
de estudos;
b) Os recursos humanos e materiais da UOEI;
c) O número de vagas fixadas para o regime geral de acesso e para
os restantes concursos especiais de acesso;
d) Os limites previamente fixados pela tutela, que podem prever a
não abertura de vagas nalguns ciclos de estudos;
e) As orientações gerais que sejam previamente estabelecidas pela
tutela.
2 — A UMinho comunica anualmente à Direção Geral do Ensino Superior o número de vagas, nos termos do número anterior, acompanhado
da respetiva fundamentação.
3 — A Direção Geral do Ensino Superior procede à divulgação do
número de vagas fixado.
4 — As vagas a que se refere o presente artigo não são transferíveis
entre regimes de acesso e ingresso ou ciclos de estudos.
5 — As condições de acesso e ingresso e os prazos de apresentação
das candidaturas, de matrícula e inscrição são fixados anualmente pelo
Reitor, ouvido o Senado Académico, com uma antecedência não inferior
a três meses em relação à sua data de início, e divulgados no Portal
Académico da UMinho (http://alunos.uminho.pt/).
6 — Pode haver mais do que uma fase de candidatura.
Artigo 7.º
Candidatura
1 — A candidatura é instruída com os seguintes documentos:
a) Boletim de candidatura, devidamente preenchido, disponível na
Secretaria dos Serviços Académicos da UMinho e no Portal Académico;
b) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem
nacionalidade portuguesa, nem está abrangido pelas exceções previstas
no n.º 2 do artigo 2.º;
c) Diploma ou certificado emitido por uma autoridade competente
que ateste a aprovação num programa de ensino e confira ao seu titular
o direito de se candidatar e poder ingressar no ensino superior no país
em que foi obtido ou documento comprovativo da conclusão do ensino
secundário português ou equivalente;
d) Documento que ateste o nível de conhecimento da língua portuguesa
ou inglesa, consoante a língua de ensino do curso a que se candidata;
e) Fotocópia do passaporte ou de outro documento legalmente equivalente;
f) Procuração, quando for caso disso.
2 — Compete ao candidato assegurar a correta instrução do seu processo de candidatura.
3 — Pela candidatura são devidos emolumentos.
4 — Da candidatura é entregue ao apresentante o duplicado do respetivo boletim de candidatura, indispensável para qualquer diligência
posterior.
5 — A candidatura é válida apenas para o ano em que se realiza.

Artigo 9.º
Cálculo da nota de candidatura

a) Se for exigida uma prova de ingresso no regime geral de acesso
e ingresso:
S x ps + P x pp
b) Se forem exigidas duas provas de ingresso no regime geral de
acesso e ingresso:
S x ps + P1 x pp1 + P2 x pp2
c) Se forem exigidas três provas de ingresso no regime geral de
acesso e ingresso:
em que:

S x ps + P1 x pp1 + P2 x pp2 + P3 x pp3

S = classificação do ensino secundário ou equivalente na escala de
0 a 200;
ps = peso atribuído pela UMinho à classificação do ensino secundário
ou equivalente (60 %);
P, P1, P2 e P3 = classificações obtidas nas disciplinas correspondentes
às provas de ingresso previstas do regime geral de acesso e ingresso;
pp, pp1, pp2 e pp3 = pesos atribuídos pela UMinho às classificações
das disciplinas correspondentes às provas de ingresso previstas no regime
geral de acesso e ingresso (40 %).
2 — Todos os cálculos intermédios são efetuados sem arredondamento.
3 — A classificação mínima de candidatura para cada ciclo de estudos
é, em regra, de 100, podendo ser definidos outros valores no Edital do
concurso.
Artigo 10.º
Seriação
A seriação dos candidatos a cada curso é feita por ordem decrescente
da respetiva nota de candidatura.
Artigo 11.º
Resultado final
1 — O resultado final exprime-se através da nota de candidatura,
acompanhada de uma das seguintes menções:
a) Admitido;
b) Não admitido.
2 — Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate
disputem a última vaga, são criadas vagas adicionais.
Artigo 12.º
Divulgação dos resultados
A lista de seriação é homologada pelo Reitor e divulgada no Portal
Académico no prazo fixado.

SECÇÃO II

SECÇÃO III

Seleção e seriação dos candidatos

Matrícula e inscrição

Artigo 8.º

Artigo 13.º

Seleção

Matrícula e Inscrição

1 — Os candidatos são selecionados através de provas escritas, orais
ou de outra natureza, da responsabilidade da UOEI em cujo Conselho
Pedagógico é feita a gestão do curso/ciclo de estudos.
2 — Aos candidatos que apresentem prova documental considerada
válida relativa ao conhecimento da matéria das provas de ingresso fixadas
para cada curso deve ser atribuída uma classificação de acordo com os
critérios previstos no artigo 9.º

1 — Os candidatos admitidos devem proceder à matrícula e inscrição
na Secretaria dos Serviços Académicos da UMinho, no prazo fixado.
2 — Os candidatos admitidos que não procedam à matrícula e inscrição no prazo fixado perdem o direito à vaga.
3 — Os candidatos que não comprovem, no ato da matrícula e inscrição, a titularidade dos pré-requisitos exigidos para o curso em que
foram admitidos, não a poderão efetuar.
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4 — No caso do candidato não proceder à matrícula e inscrição no
prazo fixado, a Secretaria dos Serviços Académicos da UMinho convoca
o candidato seguinte da lista de seriação.
5 — Os candidatos a que se refere o número anterior devem proceder
à matrícula e inscrição nos prazos fixados.
6 — A admissão é válida apenas para a matrícula e inscrição no ano
letivo para o qual o concurso se realiza.
Artigo 14.º
Processo individual
Todos os documentos relacionados com a verificação da satisfação
das condições de ingresso, incluindo eventuais provas escritas efetuadas
pelo estudante, integram o seu processo individual.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 15464/2014
Nos termos do disposto do n.º 7 do artigo 9.º do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007 de 10 de
setembro e no n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da Universidade Nova
de Lisboa, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 42/2008, de 18 de
agosto, e consultado o Colégio de Diretores, aprovo o Código de Ética
da Universidade Nova de Lisboa, que vai ser publicado em anexo e faz
parte integrante do presente despacho.
4 de dezembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António B. Rendas.

CAPÍTULO III
Regime do estudante internacional

ANEXO
Código de Ética da Universidade Nova de Lisboa

Artigo 15.º
Propinas de licenciatura e mestrado integrado

CAPÍTULO I

As propinas de inscrição dos estudantes internacionais nos ciclos de
estudos de licenciatura e integrados de mestrado:

Objeto e âmbito

a) São fixadas pelo Conselho Geral, sob proposta do Reitor, ouvido
o Senado Académico;
b) Têm em consideração o custo real da formação e os valores fixados
noutras instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras;
c) Não podem ser inferiores à propina máxima fixada por lei para
estes ciclos de estudos.
Artigo 16.º

Artigo 1.º

Ação social
1 — Os estudantes internacionais beneficiam exclusivamente da ação
social indireta.
2 — O apoio social indireto pode ser prestado para:
a) Acesso à alimentação e ao alojamento;
b) Acesso a serviços de saúde;
c) Apoio a atividades culturais e desportivas;
d) Acesso a outros apoios educativos.

Objeto
O Código de Ética da Universidade Nova de Lisboa (doravante,
Código) estabelece um conjunto de valores e normas de conduta que
deverão orientar a Instituição no exercício das suas atividades de ensino
e aprendizagem, formação, investigação científica e interação com a
sociedade, alicerçando-se nos princípios éticos da equidade e justiça,
do respeito pela dignidade humana, não discriminação e igualdade de
oportunidades e da responsabilidade pessoal e profissional, em obediência à lei, aos estatutos da UNL e demais regulamentos.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
O Código vincula os membros dos órgãos de gestão da UNL e todas
as pessoas que nela trabalham, a título permanente ou ocasional.

Artigo 17.º

Artigo 3.º

Bolsas de mérito

Natureza

A UMinho pode atribuir bolsas de mérito a estudantes internacionais
com elevado desempenho académico.

O Código é parte integrante do sistema de normas internas da UNL,
cuja observância não exonera as pessoas que nela trabalham do conhecimento e cumprimento das restantes normas internas e das disposições
legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 18.º
Reingresso, mudança de curso e transferência
Aos estudantes internacionais admitidos a partir de 2014/15 através
dos regimes de reingresso, mudança de curso e transferência, bem como
de concursos especiais para titulares de cursos superiores aplica-se o
disposto no presente regulamento.

CAPÍTULO II
Da ética académica em geral
Artigo 4.º

CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 19.º
Comunicação
A UMinho comunica à Direção-Geral do Ensino Superior, nos termos
e prazos por esta fixados, informação sobre os candidatos admitidos, matriculados e inscritos através do concurso especial de acesso e ingresso.
Artigo 20.º
Dúvidas e casos omissos
As dúvidas e os casos omissos suscitados na aplicação do presente
regulamento são decididos por despacho reitoral.
Artigo 21.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
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Princípios gerais
São princípios gerais de ética académica da UNL:
a) O respeito pela igualdade de oportunidades de toda a comunidade
académica, não só ao nível do acesso e desempenho dos estudantes,
bem como no da progressão das carreiras profissionais dos docentes,
investigadores, trabalhadores não docentes e não investigadores, sem
qualquer tipo de discriminação;
b) A condenação de atitudes discriminatórias, por razões culturais,
de género, de raça, de etnia, de nacionalidade ou de orientações políticas, ideológicas, religiosas ou sexuais, nomeadamente ações de ofensa
física, verbal, moral ou psicológica, bem como situações de coação,
intimidação, assédio ou humilhação;
c) O respeito e cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência
ou necessidades especiais;
d) A garantia de confidencialidade de dados pessoais;
e) O reconhecimento do mérito e do direito a uma avaliação de desempenho transparente e justa de todos os membros da comunidade académica;
f) O princípio da liberdade académica nas atividades de ensino, aprendizagem e investigação científica, em clima construtivo e de livre crítica,
na procura honesta e responsável do progresso do conhecimento;
g) O reconhecimento do direito à informação relevante sobre os estatutos e regulamentos institucionais e dos órgãos e unidades orgânicas;

