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1. Definição, missão e atribuições 

 

1.1. Objeto 

O presente documento estabelece os princípios e normas aplicáveis à Comissão de Ética da Universidade do Minho, 
adiante designada por CEUM. 

 

1.2. Definição e missão 

1.2.1. A CEUM é uma comissão de apoio e consulta do Reitor sobre questões éticas no âmbito das atividades 
desenvolvidas na Universidade do Minho, doravante designada por UM. 

1.2.2. A CEUM tem por missão promover a reflexão e contribuir para a definição de orientações visando a 
consolidação de uma política de salvaguarda de princípios éticos e deontológicos nas áreas da investigação 
científica, do ensino, da interação com a sociedade e no funcionamento geral da Universidade. 

1.2.3. A CEUM cumpre a sua missão baseada no respeito pela dignidade da pessoa humana e na sua promoção e 
enquadrada pelos restantes princípios definidos no artigo 3.º dos Estatutos da UM, aprovados por Despacho 
Normativo n.º 61/2008, de 14 de Novembro de 2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 5 de 
Dezembro de 2008. 

 

1.3. Finalidades 

1.3.1. São finalidades gerais da CEUM: 

a) Propor diretrizes e recomendações sobre ética no âmbito do ensino, da investigação científica e da 
prestação de serviços à comunidade; 

b) Promover a elaboração e propor ao Reitor a adoção de códigos de conduta; 

c) Emitir pareceres sobre questões éticas veiculadas pelo Reitor. 

1.3.2. São finalidades específicas da CEUM elaborar propostas, recomendações e pareceres sobre questões de 
ética, designadamente relativas: 

a) A fraude académica; 

b) A plágio e a direitos de autor; 

c) Ao respeito pelo consentimento informado; 

d) À proteção da privacidade e dos dados pessoais; 

e) À aplicação dos códigos deontológicos profissionais; 

f) A todas as atividades que envolvam, sob qualquer forma, pessoas, animais ou material biológico de origem 
humana ou animal; 

g) À aplicação das declarações e diretrizes nacionais e internacionais sobre ética e bioética. 

1.3.3. A CEUM não faz apreciações jurídicas ou disciplinares, sem prejuízo da emissão de pareceres que lhe 
venham a ser solicitados pelo Reitor. 

 

2. Composição e funcionamento 

 

2.1. Composição e mandato 

2.1.1. A CEUM é constituída por sete a dez membros, incluindo o Presidente da Comissão, nomeados pelo Reitor. 

2.1.2. A CEUM pode integrar membros externos à UM. 
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2.1.3. A CEUM elege, de entre os seus vogais, um Vice-Presidente o qual coadjuva o Presidente e o substitui nas 
suas ausências e impedimentos. 

2.1.4. A duração do mandato do Presidente e dos vogais da CEUM é coincidente com o mandato do Reitor. 

2.1.5. Qualquer membro da CEUM pode renunciar ao seu mandato mediante declaração escrita ao Reitor, devendo 
manter-se em funções até à nomeação de novo membro, que deverá ocorrer no prazo máximo de sessenta dias. 

2.1.6. Os membros da CEUM não recebem qualquer remuneração pela sua atividade, sem prejuízo de lhes ser 
abonado o reembolso de despesas de estadia e transporte. 

 

2.2. Funcionamento 

2.2.1. A CEUM pode funcionar em subcomissões. 

2.2.2. Sempre que o considerar necessário, a CEUM pode solicitar a colaboração de terceiros, a título individual. 

2.2.3. A CEUM reúne ordinariamente com periodicidade trimestral e extraordinariamente sempre que convocada 
pelo seu Presidente. 

2.2.4. As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes à reunião. 

2.2.5. Das reuniões serão elaboradas atas, nos termos legais. 

2.2.6. No final de cada ano civil, a CEUM remete ao Reitor um relatório das atividades desenvolvidas. 

2.2.7. O apoio administrativo à CEUM será assegurado pelo secretariado do Vice-Reitor com o pelouro da Ética. 

 

2.3. Competências do Presidente 

Compete ao Presidente da CEUM: 

a) Convocar as reuniões e estabelecer a respetiva ordem de trabalhos; 

b) Presidir às reuniões e orientar os respetivos trabalhos; 

c) Assegurar a regularidade das deliberações e velar pelo encaminhamento dos pareceres, recomendações e 
documentos produzidos; 

d) Solicitar a colaboração de terceiros, se tal for deliberado pela CEUM. 

 

3. Disposições finais 

 

3.1. Da solicitação de pareceres e documentos 

A solicitação de pareceres sobre questões éticas por parte das unidades e serviços da UM, bem como toda a 
entrega ou solicitação de documentos deverá ser efetuada através do Vice-Reitor do pelouro. 

 

3.2. Sigilo e confidencialidade 

Os membros da CEUM, bem como os colaboradores referidos no ponto 2.2.2., estão sujeitos ao dever de sigilo e 
confidencialidade relativamente a assuntos submetidos à sua apreciação ou de que tomem conhecimento no âmbito 
da atividade da Comissão. 

 

3.3. Casos omissos e dúvidas 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação das presentes Normas serão resolvidos por despacho do 
Reitor, ouvida a CEUM. 

 


