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TERMO DE CONDUTA PARA AS AULAS NO AMBIENTE VIRTUAL 

 

 

Assim como somos gestores de nosso comportamento na vida presencial, sempre atentando à 

construção de relações saudáveis e respeitosas, não é diferente em um ambiente virtual. 

Atender a um código de comportamento adequado no ambiente online ajuda-nos a também  

desenvolvermos princípios necessários a nossa comunicação e interação na vida pessoal. Para 

que os usuários possam fazer um ótimo percurso educacional ao longo desse período de 

pandemia, nas quais as aulas serão ministradas a distância, o COLÉGIO PRESBITERIANO QUINZE 

DE NOVEMBRO adota o presente CÓDIGO DE CONDUTA: 

 

1 – Os participantes, quando iniciarem suas atividades online, deverão se comprometer com o 

disposto nos termos deste instrumento, sob pena de sofrer as sanções previstas a seguir. 

 

2 – Todo participante que acesse a sala de aula virtual deverá se comportar de forma respeitosa, 

ética e cordial nos diversos ambientes constituintes das aulas. 

 

3 – De forma a garantir a boa condução dos relacionamentos, todo participante, no que se refere 

às comunicações mantidas na sala de aula virtual, deverá atender às seguintes exigências: 

 

 Não utilizar termos chulos; 

 Não fazer comentários preconceituosos ou sarcásticos (em tom pejorativo) acerca da 

contribuição de outros participantes da sala de aula virtual; 

 Não serão aceitos comentários que contenham qualquer tipo de palavra de baixo calão; 

e que possuam teor de ironia ou qualquer emoção que fuja ao objetivo destinado ao 

conhecimento ético; 

 Não serão aceitos assuntos alheios, como: propagandas, divulgações de eventos, entre 

outros, que não pertencem ao processo de aprendizagem. 

 

4 – Não comercializar e nem fazer uso pessoal e profissional do material disponibilizado. Todos 

os documentos são protegidos pela Lei de Direito Autoral, configurando poder à instituição de 

ensino de ações cabíveis, caso isto não seja respeitado. 

 

5 – Não é permitido, na gravação das aulas, fazer referência ou utilizar material sexual implícito 

e/ou explícito, assédio, bullying, pornografia, racismo, homofobia, xenofobia ou qualquer outro 

tipo de material ofensivo a pessoas, instituições e organizações, sob pena de responder civil e 

penalmente perante a Justiça. 

 

6 – Serão permitidas atitudes que promovam a solução dos problemas e harmonia entre os 

integrantes do grupo, evitando atos de incitação à indisciplina coletiva. 
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7 – Os participantes deverão demonstrar integridade, compreensão, austeridade, gentileza, 

otimismo, motivação, liberdade, dignidade. 

 

8 – Devem os participantes zelar pelo nome da instituição de ensino, procurando honrá-lo com 

conduta irrepreensível e com o cumprimento dos deveres escolares. 

 

9 – Contribuir com atos e atitudes para manter o prestígio e o bom conceito da Instituição, 

dentro e fora da Escola. 

10 – O participante que não cumprir qualquer das exigências listadas acima estará incurso 

em quebra de conduta disciplinar. 

11 – Aquele participante que for atingido pelo disposto no item 10 será, em primeira instância, 

advertido por mensagem privada enviada pela coordenação da escola. 

12 – No caso de reincidência, após ter sido advertido, conforme dispõe o item 11, o participante 

terá seu acesso à sala de aula virtual suspenso por, no mínimo, 7 (sete) dias. 

13 – Havendo outra reincidência, após a suspensão por 7 (sete) dias, o participante terá seu 

acesso à sala de aula virtual suspenso por mais 7 (sete) dias; concomitantemente, um inquérito 

disciplinar será aberto e conduzido pela direção da escola, assegurando-se contraditório e 

ampla defesa. 

14 – Caberá à direção da escola decidir pela prorrogação do período de suspensão. 

15 – A partir da data de divulgação deste termo de conduta, constante abaixo, o(a) 

estudante e seus respectivos auxiliares, quando for o caso, que ingressarem à sala de aula 

virtual, assumem implicitamente que têm conhecimento do conteúdo deste Termo de 

Conduta. 

16 – Eventuais omissões serão decididas ante o caso concreto.   

17 – Não esqueça, estamos em um ambiente virtual onde todos interagem com todos, portanto 

a cortesia e a cordialidade sempre serão bem-vindas. 

 

Garanhuns, 14 de maio de 2020. 

 

 

Rev. Eudes Oliveira 

DIRETOR 


