REGRAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DOS EXAMES
Como em todas as nossas atividades académicas, a exigência e o rigor são imprescindíveis
nesta fase. A ocorrência de práticas de menor seriedade durante as avaliações é um fator
muito negativo para a qualidade do nosso ensino, a formação dos nossos alunos e a reputação
da nossa Escola.
Em Março de 2011, a CATÓLICA-LISBON deu um passo importante para garantir um
alinhamento de toda a Comunidade Académica com estes valores ao criar, aprovar e divulgar
o Código de Integridade Académica da nossa escola.
Estão assim criadas as condições para nos tornarmos ainda mais exigentes na garantia das
disposições aprovadas neste regulamento. Para esse efeito relembramos as seguintes regras
relativas ao funcionamento dos exames:
Pontualidade: Deve chegar à Faculdade cerca de 15 minutos antes da hora marcada para o
início da prova e estar à porta da sala respetiva pronto para ser chamado.
Identificação: Deverá trazer para a prova um documento de identificação com fotografia que
lhe pode ser solicitado em caso de necessidade.
Material/equipamentos que não pode usar no exame:




Telemóveis ou outros dispositivos eletrónicos. Os telemóveis não podem ser utilizados
como máquina calculadora ou relógio e têm de ser desligados antes da prova (e não
apenas colocados no silencio). Devem ser guardados juntamente com os outros
objetos pessoais;
Livros, apontamentos, dicionários (à exceção dos testes com consulta, em que pode
utilizar os materiais autorizados pelo docente).

O docente poder-lhe-á solicitar que coloque os seus objetos pessoais na frente da sala ou em
outro local adequado.
Comportamento durante o exame: É estritamente proibida a comunicação entre alunos
(verbal, gestual ou por escrito) durante a realização da prova. Se quiser colocar uma questão
ao docente levante a sua mão, sinalizando ao docente que quer falar com ele, e espere que
este se desloque ao seu lugar.
Relembramos o texto do Código de Integridade Académica relativamente ao comportamento
durante os exames:
“Cheating in tests or exams
Cheating in exams is totally unacceptable. Cheating includes many possible forms, such as: i) copying
answers from another student; ii) communicating with other students during the exam; iii) using
materials not allowed by the instructor; iv) presenting fabricated materials; v) improperly obtaining
access to an examination; vi) facilitating any of the previous by another student. The consequences
may be failing an assignment or exam, failing a course, or suspension or dismissal from the University.
Repeated violations are likely to imply immediate dismissal from the University.”

Estamos certos de que a observância destes procedimentos contribuirá para atingir os
objetivos dos nossos alunos e da CATÓLICA-LISBON.

