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São aplicáveis aos estudantes da ENSP-NOVA os direitos e deveres estipulados no Código de 

Ética da UNL, nomeadamente: 

 

Direitos  

São direitos de todos os estudantes inscritos em qualquer ciclo de estudos ou atividade 

reconhecida pela Instituição, designadamente, os seguintes: 

a) Usufruir de um ensino de qualidade que tenha por base a formação humana ao mais 

alto nível nas suas dimensões ética, cultural, social, científica, artística, técnica e 

profissional;  

b) Ter acesso atempado a todas as informações relevantes para o sucesso do seu 

desempenho, designadamente da parte dos diretores de curso, bem como dos Serviços 

Académicos, Serviços de Ação Social e outros órgãos e serviços relevantes; 

c) Ser informados sobre os planos de estudo, objetivos e programas das unidades 

curriculares que vão frequentar; 

d) Ser informados pelos docentes responsáveis da formação, sobre as metodologias, 

instrumentos, critérios e prazos de avaliação adotados, nos termos do regulamento 

académico; 

e) Ser informados sobre o regime de faltas e sobre os elementos que podem utilizar 

nas provas de avaliação de cada unidade curricular; 

f) Ver assegurado o direito de participação em órgãos da Universidade, através dos seus 

representantes eleitos ou nomeados; 

g) Ver avaliado o seu desempenho em termos objetivos, justos e transparentes; 

h) Ter a garantia, da parte dos docentes e ou orientadores científicos, da 

disponibilidade para discutir dúvidas ou assuntos relacionados com o seu trabalho 

académico; 

https://www.unl.pt/sites/default/files/unl-codigo_de_etica.pdf
https://www.unl.pt/sites/default/files/unl-codigo_de_etica.pdf
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i) Poder aceder, nos termos regulamentares, a todos os serviços de apoio e aos meios 

disponíveis — bibliográficos, informáticos, laboratoriais ou outros — necessários para o 

desenvolvimento dos respetivos projetos de ensino; 

j) Ser tratados com respeito e correção e sem qualquer forma de discriminação por 

todos os membros da comunidade académica;  

k) Ter a garantia da confidencialidade de elementos e informações do foro pessoal ou 

familiar; 

l) Beneficiar de condições para a prática desportiva na Universidade; 

m) Ver assegurados os direitos dos estudantes com deficiência ou necessidades 

especiais; 

n) Ver salvaguardados os direitos dos estudantes de regimes especiais de frequência, 

nos termos regulamentares; 

o) Auferir de um ambiente de trabalho adequado e baseado no respeito e na confiança 

mútua entre os colegas e docentes, beneficiando de um tratamento assente nos 

princípios de equidade, justiça e igualdade de oportunidades. 

 

Deveres  

Para além dos deveres gerais enquanto membros da comunidade académica referidos no 

artigo 5.º do Código de Ética da UNL e dos impostos pela lei geral, estatutos da Universidade e 

demais regulamentos pertinentes, constituem deveres gerais dos estudantes: 

a) Ser assíduos, pontuais e disciplinados nas aulas ou noutras sessões de trabalho 

constantes do plano de estudos; 

b) Respeitar e tratar com correção e lealdade os docentes, investigadores, 

trabalhadores não docentes e não investigadores, colegas e demais membros da 

comunidade académica; 

c) Acatar as normas de funcionamento e de segurança da Instituição, com respeito pela 

propriedade dos bens da Universidade e de todos os membros da comunidade 

académica; 
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d) Preservar as instalações, equipamentos e demais espaços de ensino, de investigação, 

sociais ou de lazer da Instituição; 

e) Contribuir para a harmonia de convivência e a plena integração de todos os colegas 

na comunidade académica, em clima de liberdade e respeito mútuo, com renúncia a 

práticas de qualquer ato de discriminação, intimidação, humilhação ou assédio; 

f) Abster -se de ações ou incidentes que pela sua natureza possam perturbar as aulas 

ou outras atividades académicas normais; 

g) Inteirar -se das normas constantes do regulamento académico e do regulamento 

disciplinar; 

h) Cumprir os objetivos, metodologias e procedimentos de avaliação de conhecimentos 

adotados nos respetivos projetos de ensino; 

i) Participar com normalidade nos órgãos para os quais forem eleitos ou nomeados; 

j) Participar ativamente no preenchimento dos inquéritos relativos às perceções sobre o 

ensino/aprendizagem, no âmbito do Sistema Interno de Garantia da Qualidade. 


