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Recomendação 18/01/2012 

 
Má conduta e desonestidade académica  

 

 

Na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) assume-se que, por princípio, os alunos que a 

frequentam são pessoas responsáveis, que se pautam por elevados padrões de honestidade e 

conduta pessoal. Cópia, plágio, colaboração não autorizada, fabrico ou falsificação de dados e 

outras formas de desonestidade académica são, assim, considerados ofensas graves ao bom 

nome da Instituição e de todos os que a compõem.   

As questões relacionadas com comportamentos de má conduta e desonestidade académica, se 

sempre foram alvo de reprovação e repúdio, assumem hoje em dia uma importância 

crescente, em resultado de maiores facilidades no acesso à informação e manipulação da 

mesma. O Conselho Pedagógico da ENSP entende, deste modo, ser oportuno reclamar de 

todos a maior atenção e responsabilidade sobre o assunto, enquanto, simultaneamente, 

recomenda uma harmonização do entendimento sobre os comportamentos em causa e das 

respostas institucionais quando tal acontece.  

No início das unidades curriculares os docentes devem comunicar de forma clara aos alunos 

quais são as suas expectativas em termos de conduta académica e como podem penalizar 

comportamentos inadequados.  

Uma situação de má conduta e desonestidade académica, por parte de um aluno, pode e deve 

ser desde logo tratada, directamente, entre o docente e o aluno com o conhecimento e/ou o 

apoio do Coordenador do curso em que o aluno está matriculado. Pode, ainda, de acordo com 

a gravidade da situação, ser apreciada e alvo de decisão a um nível mais elevado da 

organização escolar. 

 

1. Definição de má conduta académica ou desonestidade 

 

Copiar: utilização ou acesso não autorizado a informação que coloca o aluno numa situação de 

vantagem perante os colegas (calculadoras programadas, cábulas, trabalhos realizados por 

outros colegas, etc.) 

 

Fraude: dois ou mais alunos a trabalharem juntos, sem autorização do docente responsável 

pela(s) unidade(s) curricular(es), tutor ou orientador, para produzirem o mesmo trabalho e 

posteriormente tentarem apresentar o trabalho como seu. Também se incluem aqui as 

situações em que um aluno ajuda outro aluno a obter uma vantagem na realização de um 

trabalho através de meios inadequados ou receber essa ajuda. 

 

Falsificação: induzir os examinadores em erro ao apresentar trabalho para avaliação de forma 

que intencionalmente ou descuidadamente sugere que informação factual foi recolhida 

quando, de facto, não o foi, ou falsifica a informação factual. 
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Plágio: integrar no seu trabalho sem o reconhecimento apropriado material obtido do trabalho 

(publicado ou não publicado) de outro indivíduo. 

 

Qualquer aluno que ajude outro colega ou colegas a agir com má conduta ou desonestidade 

será tratado como tendo agido com má conduta e será penalizado. 

 

2. Comunicação de expectativas por parte dos docentes 

Considera-se que uma das formas de dissuadir comportamentos de má conduta académica ou 

desonestidade reside na informação dos alunos sobre o que está incluído nestas práticas e 

quais as penalizações existentes. Assim, no início de cada unidade curricular, o docente 

responsável pela mesma deve transmitir de forma clara aos alunos as suas expectativas 

relativamente à conduta académica aceitável para a unidade em questão como, por exemplo, 

esperar que os alunos não copiem as respostas uns dos outros durante os testes ou exames, 

ou que não apresentem trabalhos escritos por outros como sendo o seu próprio trabalho. 

 

3. Penalizações para má conduta ou desonestidade académicas 

O docente que suspeite de desonestidade académica por parte de um aluno, na avaliação da 

sua unidade curricular, deve procurar o apoio de outro docente mais sénior para resolver o 

problema.  

Em todas as ocorrências em que seja detectada uma má conduta e desonestidade, o docente 

responsável pela unidade curricular onde se detectou a situação deve informar por escrito o 

Coordenador do curso que o aluno frequenta, bem como os Conselhos Científico e Pedagógico, 

quer para relato do problema quer para a sua intervenção. Deve ser sempre incluído no 

processo do aluno uma descrição do sucedido bem como a penalização aplicada. Esta 

informação deve ainda ser transmitida a todos os docentes do aluno. 

 

Penalizações: 

Ao determinar-se a penalização serão tidos em consideração os seguintes aspectos: 

1. Se a acção foi deliberada 

2. Até que ponto havia intenção de obter vantagem 

3. A escala e gravidade da má conduta 

4. A admissão de má conduta por parte do aluno 

5. A conduta anterior do aluno (incluindo situações de má conduta anteriores) 

6. Circunstâncias atenuantes 

7. Oportunidades de avaliação futuras 

8. Até que ponto a avaliação teria contribuído para a obtenção do grau em causa 

9. Quaisquer outros factores, incluindo utilização de tecnologias da informação e da 

biblioteca, observância das regras da Universidade ou quaisquer outros assuntos 

apresentados pelo aluno e não mencionados nos pontos anteriores. 

 

Penalizações: 

Uma das seguintes penalizações pode ser aplicada numa primeira situação de má conduta. 
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1. Reprimenda: aviso escrito. Esta penalização só será adequada se for considerado que 

a acção de má conduta foi inocente e uma transgressão única, e corresponda ao 

primeiro caso conhecido de má conduta académica por parte do aluno. 

2. Reprovação + possibilidade de efectuar todos os restantes momentos de avaliação: 

nota 0 (zero) para a componente de avaliação afectada pela má conduta académica, 

devendo ser permitido ao estudante participar em todos os momentos regulares de 

avaliação subsequentes para concluir com sucesso a unidade curricular em causa. 

3. Reprovação + possibilidade de efectuar mais um momento de avaliação:  

nota 0 (zero) para a componente de avaliação afectada pela má conduta académica, 

devendo ser permitido ao estudante realizar apenas mais um momento regular de 

avaliação para concluir com sucesso a unidade curricular em causa. 

4. Reprovação + sem possibilidade de efectuar a avaliação:  

nota 0 (zero) para a componente de avaliação afectada pela má conduta académica, 

não sendo permitido ao estudante realizar mais nenhum momento de avaliação na 

unidade curricular em causa nesse ano lectivo. 

5. Suspensão:  

o aluno fica impossibilitado de participar em qualquer actividade escolar durante o 

semestre subsequente àquele em que foi detectado o acto de má conduta académica 

ou desonestidade.  

6. Expulsão:  

O aluno fica impossibilitado de continuar a efectuar estudos na ENSP. 

 

As penalizações 1 a 4 são decididas pelo docente responsável pela Unidade Curricular e o 

Coordenador do Curso. 

A penalização de Suspensão é da competência do Director da ENSP e implica a prévia 

aprovação pelo Conselho de Curso sob proposta do docente responsável pela Unidade 

Curricular e do Coordenador do Curso. 

A pena de Expulsão implica uma recomendação aprovada em Conselho Pedagógico e é da 

competência do Director da ENSP, devendo ser inscrita no certificado de habilitações do aluno 

ou de qualquer documento comprovativo de unidades curriculares realizadas. 

A qualquer aluno alvo de uma penalização e que dela discorde é sempre permitido recorrer da 

mesma, por escrito, para o Director da ENSP ou, no caso de Suspensão ou Expulsão, para o 

Reitor da UNL. 

 

 

 


