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DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES PARA ESTUDANTES 
Centro de Estudos de Portugal* 

Rua Abade Faria, nº 8 / 8A 
2725-475 Mem-Martins 

Email: ceportugal@eunc.edu 
https://www.eunc.edu/pt-pt/centro-de-estudos-de-portugal/ 

 
 

*O Centro de Estudos de Portugal é um centro de estudos do Instituto Nazareno Europeu, 
Lagerhausstrasse 6-8, 63589 Linsengericht, Alemanha. 
 
A fim de podermos comunicar claramente as nossas expectativas relativamente dos 
estudantes, pedimos-lhe para assinar os quadrados abaixo e assinar esta declaração de 
intenções. 
 
Compromisso para com os Valores do EuNC 
 
□ Li os Valores da Declaração do EuNC e concordo em seguir essas directrizes enquanto for 
estudante do EuNC. 
 
Compromisso para com a Declaração de Fé 
 
□ Li a Declaração de Fé da Igreja do Nazareno e concordo em respeitá-las. 
 
Compromisso para com Obrigações Financeiras 
 
□ Eu, ou a entidade que me financia, comprometemo-nos a pagar todas as minhas dívidas 
escolares até ao fim de cada período académico. Compreendo que matrículas posteriores 
dependem da conclusão desses pagamentos. 
 
Compromisso para com a Confidencialidade dos Dados Pessoais 
 
□ Ao longo do seu trabalho académico no EuNC, nomes, fotos, opiniões e outras informações 
pessoais de outros alunos e professores serão tornadas públicas a si como estudante. 
Concordo manter esta informação confidencial e não a partilhar com outros sem o seu 
consentimento explícito. 
 
 
 
_____________________________________  ____________________________ 
Assinatura      Data 
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OS VALORES DO EuNC 
 
Baseado no perfil, crença e missão do Instituto Nazareno Europeu, como citado no Catálogo 
Académico do EuNC, os valores da escola são expressos nas quatro seguintes declarações: 
 
O EuNC é uma comunidade de pessoas que aprendem. Como uma instituição de educação 
superior, é frequentada por eruditos e por aqueles que procuram conhecimento para uso no 
reino de Deus. Qualquer que seja o papel ou titulo que os seus membros tenham, é esperado 
que aprendam uns dos outros, que sejam ensináveis, e que cresçam na sua fé e identidade 
em Cristo. 
 
Como uma comunidade de pessoas que aprendem, o EuNC está comprometido com a 
autenticidade e integridade. Cremos que nenhuma jornada de fé, ou qualquer procura 
académica de valor, é feita solitariamente. Nós somos responsáveis uns pelos outros nos 
nossos estudos e nas nossas vidas. Eventualmente, o que afecta um de nós afecta-nos a 
todos. À luz disto, consideramos a desonestidade académica como uma violação directa da 
nossa comunidade, e cremos que uma procura ineficaz e parcial do conhecimento e da 
verdade prejudica tanto o indivíduo como a comunidade dos que aprendem como um todo. 
 
O EuNC é uma comunidade de fé. Os nossos membros fazem o possível para respeitar e 
valorizar uns aos outros. Fazemos o possível, como indivíduos e comunidade, para procurar 
uma relação mais próxima com Deus e reflectir a Sua semelhança. As vidas que vivemos não 
são divididas entre “sagrado” e “secular”. Tudo o que fazemos, fazemo-lo perante Deus, e 
encorajamo-nos mutuamente para O buscar de todo o coração. 
 
Abençoados de tantas formas, o EuNC é, e está comprometido a ser, uma comunidade de 
gratidão. Temos consciência que poucos no mundo têm acesso a esta oportunidade de 
comunidade e a este nível de estudo académico. Temos consciência também que 
beneficiamos dos sacrifícios e compromissos de muitos outros. Ao nos ser confiado 
conhecimento, procuramos partilhá-lo e usá-lo no serviço. Gratos pela influência uns dos 
outros, convidamos outros a juntarem-se a nós, e esperamos poder mais eficientemente tocar 
o mundo à nossa volta. Tendo-nos sido dada uma oportunidade para aprender e crescer, 
desejamos estender esta bênção a outras vidas, outros lugares. 
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DECLARAÇÃO DE FÉ  
 
O Instituto Nazareno Europeu é uma instituição da Igreja do Nazareno e como tal, o seu 
curriculum, ensino e padrões de conduta são orientados de acordo com a Declaração de Fé 
da Igreja do Nazareno. O EuNC recebe com agrado estudantes de outros credos cristãos que 
sentem que podem beneficiar da natureza e qualidade da educação providenciada pelo EuNC. 
 
Cremos: 

1. Num único Deus – o Pai, Filho e Espírito Santo. 
2. Que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, dadas por inspiração plena, 

contêm toda a verdade necessária à fé e viver cristão. 
3. Que o homem nasce com uma natureza decaída, e é, por isso, inclinado para o 

mal, e isto continuamente.   
4. Que os impenitentes finais estão desesperada e eternamente perdidos. 
5. Que a expiação através de Jesus Cristo é para toda a raça humana; e qualquer 

que se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo é justificado e regenerado e 
salvo do domínio do pecado. 

6. Que os crentes devem ser inteiramente santificados, subsequentemente à 
regeneração, através da fé no Senhor Jesus Cristo.  

7. Que o Espírito Santo testifica do novo nascimento, e também da inteira 
santificação dos crentes.  

8. Que o nosso Senhor Jesus Cristo virá outra vez, os mortos serão ressuscitados, e 
o juízo final ocorrerá. 

 
 
 
 
 


