
 

 

Código de Boas Condutas 

 

Ao se tornar Embaixador/a France Alumni Brasil, você aceita os termos desta carta. 

Como Embaixadore/a/s da rede France Alumni Brasil, vocês aceitam ser os retransmissores 

operacionais locais para o desenvolvimento desta comunidade e se engajar em uma abordagem 

voluntária e desinteressada. 

Esta carta estabelece 4 regras que devem ser observadas ao longo da vigência do mandato de 

suas funções como embaixadores da rede France Alumni Brasil  

Regra n°1: cortesia e respeito são essenciais nas discussões entre membros da France Alumni 

Brasil ou com terceiros no desempenho de suas funções. 

Regra n°2: mesmo que você tenha autonomia no exercício de suas atribuições, você deverá 

manter regularmente informado o chefe da France Alumni Brasil e o responsável do Espaço 

Campus France Brasil.  

Regra n°3: comportamentos proibidos. 

- Qualquer comentário ou comportamento que possa ser prejudicial aos interesses da rede 

France Alumni Brasil e seus membros ou que seja contrário à ética da France Alumni Brasil;  

- Agir em nome da France Alumni Brasil por ações que não se enquadram em suas missões 

- A deterioração de instalações ou equipamentos disponibilizados pela France Alumni Brasil.  

Regra n°4: respeito pela proteção de dados pessoais. A natureza das atividades pode exigir o 

gerenciamento de arquivos de ex-alunos. Este acesso somente poderá ser utilizado para a 

realização das missões da France Alumni Brasil.   Todos   devem   zelar, em   particular, para que   

esses   arquivos   sejam permanentemente protegidos e tratados de acordo com os costumes e 

a legislação em vigor. Em   caso   de   comprovada   violação   do   disposto   neste regulamento 

pelo correspondente, a France Alumni Brasil reserva-se o direito de excluí-lo em caso de falta 

grave, sem ser obrigado a realizar investigações específicas.  Em particular, qualquer ação que 

possa prejudicar, direta ou indiretamente, as atividades da Embaixada da França (e seus 

serviços) ou a sua reputação, é considerada falta grave. A exclusão do correspondente cancela 

imediatamente a sua adesão na rede France Alumni Brasil.  

 

Nome, Sobrenome:  

 

Feito em,                                                 ,o dia 

 

Menção «lido e aprovado» e assinatura do/a Embaixador/a France Alumni Brasil 


