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CÓDIGO DE CONDUTA DO ILNOVA 

 

1º 

Âmbito 

 O Código de Conduta do ILNOVA aplica-se a todos os cursos de ensino de línguas 

em vigor, quer nos estudantes neles inscritos quer nos indivíduos que actuem como 

docentes ou em apoio administrativo. 

2.º 

Valores 

 O Código de Conduta determina os valores éticos que se esperam de todos os 

agentes identificados no nº anterior: 

▪ Integridade 

▪ Respeito 

▪ Empenho 

▪ Responsabilidade 

3º 

Integridade académica 

Os estudantes: 

a) Cumprem as suas obrigações académicas para com o ILNOVA; 

b) Aceitam as obrigações académicas que decorrem do regulamento de avaliação 

em vigor; 

c) Respeitam a imagem do ILNOVA como instituição formadora. 

4º 

Respeito 

Os estudantes devem, em todas as circunstâncias, 

a) Respeitar os professores dos cursos em que se inscrevem, no cumprimento 

das tarefas pedagógicas por eles propostas; 

b) Respeitar a autoridade dos professores nas interacções pedagógicas que 

decorrem no espaço das aulas do ILNOVA; 

c) Respeitar os agentes que colaboram com o ILNOVA no apoio administrativo; 

d) Agir pedagogicamente sem discriminações de nenhum tipo, nomeadamente 

etnias, género, orientação sexual, religião, crença, ou dificuldades específicas 

de aprendizagem. 

http://www.fcsh.unl.pt/
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5º 

Empenho 

Os estudantes empenhar-se-ão na criação de boas relações 

interpessoais com todos os membros da comunidade escolar do ILNOVA; 

 

6º 

Responsabilidade 

Os estudantes e os docentes: 

a) São responsáveis no cumprimento dos valores profissionais e académicos 

do ILNOVA, nomeadamente o regulamento de avaliação; 

b) São responsáveis na assiduidade e pontualidade em todas as acções 

educativas; 

c) Assumem total responsabilidade pela originalidade dos seus trabalhos 

académicos; 

d) Comprometem-se numa cidadania responsável, sem infracções de natureza 

criminal, que seja condizente com o seu estatuto profissional e/ou 

académico. 

7º 

Sanções 

A quebra do Código de Conduta implica uma das seguintes sanções, a decidir pela 

Direcção do ILNOVA: 

▪ Repreensão por escrito; 

▪ Suspensão da matrícula; 

▪ Exclusão do curso; 

▪ Indeferimento de futuras admissões aos cursos do ILNOVA. 

A natureza da sanção a aplicar dependerá das circunstâncias de cada caso e aplicar-

se-á exclusivamente ao âmbito do ILNOVA, não havendo quaisquer implicações legais 

ou disciplinares exteriores. 

 

 

Lisboa, 23 de Setembro de 2013 

A Direcção do ILNOVA 
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