
CÓDIGO DE  ÉTICA E CONDUTA
INSTITUTO ENSINA



Este Código de Ética e Conduta reúne as diretrizes e
normas que devem orientar o dia-a-dia e as ações dos
colaboradores e de todos aqueles que fazem parte do
Instituto Ensina ou que com o IE venham a se relacionar.
Possui relevante papel para alinhamento dos
comportamentos esperados na condução das relações
firmadas em nome do Instituto e pretende reduzir
dúvidas quanto aos aspectos morais e éticos que devem
ser adotados.

O Código de Ética e Conduta é a linha divisora entre o
que pode e o que não pode ser feito pelos personagens
que constroem a história de uma instituição que zela pela
ética e transparência na condução das suas relações. O
instrumento tem como papel principal reunir as
orientações éticas a serem seguidas com o objetivo de
remeter o colaborador para as regras internas específicas
que devem ser consultadas em determinadas ocasiões.

Assim sendo, a adoção e execução do Código de Ética e
Conduta e os princípios nele contidos, visa orientar
positivamente o comportamento de todas as partes
interessadas que trabalham ou se relacionam com o
nosso Instituto, à medida que segue o objetivo do IE. Com
a implementação do Código de Ética e Conduta, todas as
nossas partes interessadas estarão, portanto, convocadas
a desempenhar suas funções profissionais em uma
direção comum, ou seja, sempre visando o
desenvolvimento a partir de uma perspectiva
"eticamente sustentável".

 INTRODUÇÃO



Com isso em mente, este documento define
claramente os valores e responsabilidades que o
Instituto Ensina reconhece como ações e
compromissos, visando regulamentar
antecipadamente os comportamentos que todas
as partes interessadas devem observar: as
disposições são, portanto, direcionadas aos
Diretores da Companhia, seus colaboradores,
funcionários, voluntários e consultores, bem como
a qualquer pessoa que estabeleça, por qualquer
motivo, um relacionamento colaborativo com o
Instituto.

 Este Código de Ética e Conduta é de
cumprimento obrigatório e é indispensável que
todos os colaboradores firmem o compromisso
ético com suas diretrizes baseadas em sua missão,
visão e valores.

O IE propõe a partir deste documento o
aprimoramento dos processos, relações e uso de
recursos, seja aperfeiçoando o ambiente de
trabalho, seja garantindo a boa gestão dos
recursos financeiros. Inauguramos, portanto, um
espaço formal de troca e aprendizado mútuo,
contando com a participação ativa de todos os
colaboradores.

 INTRODUÇÃO



SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO:
Lembramos diariamente a razão pela qual nascemos.

CIVILIDADE: 
Respeitamos as diferenças, as habilidades e as limitações
de todos os parceiros e beneficiários.

CREDIBILIDADE: 
Tomamos decisões e direcionamentos pautados
exclusivamente nos interesses da comunidade com
postura apartidária, livre de preconceitos e interesses
pessoais.

ÉTICA: 
Trabalhamos diariamente dentro dos padrões éticos:
morais, profissionais e sociais.

TRANSPARÊNCIA: 
Utilizamos nossos recursos de forma clara e eficiente com
foco em resultados concretos de impacto social.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL: 
Nossas ações e parcerias acontecem somente com aqueles
que apoiam, respeitam e agem a favor do Meio Ambiente.

VALORES



NOSSA CONDUTA PROFISSIONAL E
COM O LOCAL DE TRABALHO

 Um bom ambiente de trabalho é construído de forma colaborativa. Este
espaço deve ser livre de qualquer tipo de ação discriminatória, abuso
sexual ou moral. As relações interpessoais devem ser permeadas por
respeito. É de responsabilidade de todos garantir um ambiente que
valorize a harmonia.

 O Instituto é contrário a qualquer forma de discriminação e preconceito
exercidas nas relações internas ou externas, seja por raça, cor, religião,
orientação sexual, opção político partidária, idade, status social ou
restrições física ou mental. Compromete-se a respeitar todas as
convenções e tratados sobre o tema.

CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO

 O Instituto respeita os direitos fundamentais e repudia as práticas de
violação a tais direitos como o trabalho infantil e o trabalho escravo.
Promove condições de trabalho dignas compatíveis com as
necessidades dos seus colaboradores e condena as práticas de
condições de trabalho desumanas e degradantes.

 



 As práticas devem privilegiar o trabalho em equipe
considerando as potencialidades e competências de cada um
de seus membros. A solidariedade é um dos pilares do IE,
assim, é prioridade a colaboração mútua entre equipes de
áreas distintas, o compartilhamento interno de
conhecimentos e informações relacionados às atividades
institucionais e o fomento à capacitação e à participação em
seminários, congressos e cursos diversos. 

 O respeito no ambiente de trabalho deve prevalecer de forma
que, atos de assédio moral, sexual ou situações que
configurem pressões, intimidações ou ameaças no
relacionamento entre profissionais e conselheiros, sejam eles
de quaisquer níveis hierárquicos, são totalmente inaceitáveis.

RESPEITO E COLABORAÇÃO 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

I.Relatar à Gestão de Pessoas todos os acidentes e os
incidentes de trabalho que ocorram nas dependências do IE
ou a seu serviço, com profissionais, terceirizados, parceiros ou
prestadores de serviços;

II.Preservar a limpeza, organização e segurança nos locais de
trabalho;

III.Informar ao departamento administrativo sempre que
houver situações de risco no ambiente de trabalho;

IV.Comunicar ao departamento administrativo caso estejam
passando por tratamento médico que utilize medicamentos
que interfiram no desempenho das atividades e que possam
comprometer a sua segurança ou a de seus companheiros de
trabalho.



Os colaboradores deverão observar os preceitos da ética e
transparência do IE no momento de ingresso em redes sociais,
comunidades virtuais, entre outros tipos de mídias digitais. O
colaborador está proibido de postar informações relacionadas
ao Instituto em qualquer tipo de mídia social ou digital que vier
a fazer parte ou desenvolver em âmbito pessoal sem que esta
não tenha sido divulgada primeiramente pelos canais oficiais
de comunicação do Instituto Ensina.

COMUNICAÇÃO

 TRABALHO À DISTÂNCIA 
O Instituto mantém uma relação de confiança com seus
colaboradores. Possui Regimento Interno para trabalho à
distância para que eles possam, quando necessário,
desenvolver suas atividades remotamente.

 INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
 Os colaboradores não estão autorizados a divulgar
informações que não tenham características públicas e em
especial informações pessoais relacionadas aos usuários e
patrocinadores do IE sem autorização do gestor responsável
pela informação.

 Mesmo com o fim do vínculo empregatício as informações de
caráter confidencial referente aos projetos do IE devem ser
protegidas da publicidade indevida. Cabendo
responsabilização pela ação.



Realização de campanha ou propaganda política partidárias nas suas
dependências;

IFinanciamento de projeto que tenha como objetivo a promoção de
qualquer agente político ou legenda partidária

Associação e/ou utilização do nome do Instituto vinculado a qualquer
agente político ou legenda partidária.

 Corroborando seu compromisso com os direitos fundamentais o IE
respeita o direito à liberdade dos profissionais de formar e associar-se à
sindicatos e partidos políticos a sua escolha. No entanto, não poderão ser
eleitos para cargos do Conselho Deliberativo, membros de Poder ou do
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública. Importante ressaltar que, devido ao caráter apartidário da
Instituição, propagandas políticas ou qualquer forma de apologia ou
tentativa de influência neste sentido não serão toleradas dentro do
ambiente de trabalho.

Assim veda:

ATIVIDADE SINDICAIS E POLÍTICAS

NOSSA CONDUTA INSTITUCIONAL 
O Instituto assume o compromisso com a publicidade das informações,
disponibilizando-as de forma clara, precisa e completa, sendo
respeitados os respectivos níveis de proteção.

Os envolvidos na elaboração destas informações reconhecem a
responsabilidade de garantir que os registros realizados reflitam de
forma precisa os dados e observem integralmente a legislação vigente.



 O Instituto Ensina assume o compromisso de implementar os
10 Princípios do Pacto Global da ONU em suas e operações
diárias, bem como o compromisso em executar projetos em
consonância com os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
E SOCIAL 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
Transparência é indispensável que a sociedade tenha acesso
às informações sobre o comportamento e atuação do
Instituto. Disponibiliza de forma satisfatória e acessível os
dados e informações que permitam a avaliação das
contribuições e impactos sociais e ambientais referente a
execução dos projetos, programas e ações, ressalvadas as
informações confidenciais.

Marketing responsável orientamos nossa política de
marketing e comunicação pelo respeito à veracidade,
consistência e integridade das afirmações.

 As campanhas publicitárias ou de fortalecimento da imagem
do IE utilizam sempre conteúdos verdadeiros, socialmente
aceitos, ambientalmente responsáveis e em conformidade
com as leis vigentes.

A única área autorizada a publicar externamente informações
sobre o Instituto é a Gerência de Comunicação, ainda assim,
unicamente através de suas ferramentas específicas de
atuação.



Registros de qualidade garantem o cumprimento das obrigações
legais e compromisso com a integridade e transparência. Para
atender estes requisitos as transações contábeis, financeiras,
comerciais, recursos humanos e contratuais, devem ser
registradas com exatidão e no tempo correto. Todas as
informações registradas devem ser completas, precisas e
confiáveis, sempre acompanhadas dos documentos necessários
para sua efetiva comprovação.

Em nenhuma hipótese são permitidos ativos e receitas não
registrados. Todos os documentos devem ser autênticos e válidos,
sendo proibido o uso de documentos adulterados, falsificados ou
com alguma não conformidade em relação ao original.

 CONFIABILIDADE DOS REGISTROS

CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTO
O Instituto se compromete a cumprir as normas vigentes,
bem como regras e regulamentos aplicáveis, assumindo
condutas compatíveis com tais regramentos.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
 A propriedade intelectual dos programas, projetos, logotipos
e marcas desenvolvidas para seus projetos pertencem única e
exclusivamente ao Instituto, bem como os softwares,
sistemas, aplicativos documentos e planos desenvolvidos.

 Dessa forma, os profissionais se declaram cientes de que
todos os arquivos desenvolvidos no decorrer de suas
atividades profissionais deverão permanecer em posse do
Instituto, mesmo após o desligamento do profissional.



  Cabe a todo e qualquer profissional do IE zelar pela integridade
dos bens físicos e digitais, equipamentos e instalações da sede
do Instituto Ensina. Deve-se, ademais, primar pela utilização
consciente dos recursos disponíveis, mobiliários, equipamentos
de informática e materiais de escritório em geral.

PATRIMÔNIO FÍSICO E DIGITAL

 COMBATE A CORRUPÇÃO
O Instituto Ensina tem como objetivo prestar os seus serviços baseando-se
em uma performance notável e em práticas íntegras e éticas. Logo, todos
os nossos colaboradores devem estar alinhados com esse objetivo e
devem combater e evitar a prática de qualquer ato ilícito para alcançá-lo.

Assim, o IE não admite qualquer forma de corrupção em suas práticas,
portanto, é dever de todos conduzir as atividades com integridade,
evitando qualquer forma de fraude, suborno, corrupção, falsificação,
vantagens ilícitas, desonestidade ou lavagem de dinheiro. O oferecimento
ou promessa de vantagens, prêmios ou valores para obtenção ou retenção
de benefícios é prática terminantemente proibida e será punida com
máximo rigor.



Assim como se compromete a cumprir as leis e aderir a
práticas éticas, o IE deseja se relacionar com terceiros que
tenham o mesmo posicionamento e observem os
requisitos das normas vigentes e aderentes aos princípios
deste Código.
 
Os terceiros aqui contemplando consultores, prestadores
de serviço, Organizações da Sociedade Civil, imprensa,
parceiros, patrocinadores, entidades de classe, agentes do
poder público e qualquer outra pessoa ou entidade que
não seja parte do Instituto.

CONDUTA NAS RELAÇÕES EXTERNAS,
COMERCIAIS E PARCERIAS 

COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL E USUÁRIOS

As relações de respeito junto aos colaboradores das
organizações e aos usuários devem ser pautadas pelo
atendimento à missão institucional e à idoneidade no
cumprimento de todos os requisitos legais com relação a
meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade
social, principalmente com relação a não violação aos
direitos fundamentais. Além disso, o IE zela para que as
informações dos usuários sejam mantidas sob sigilo, de
modo que não sejam divulgadas para terceiros, a menos
que isso faça parte da transação, e com o consentimento
das partes.



 O IE tem o compromisso com a segurança dos dados e o direito
de propriedade, própria e de terceiros, bem como com a lisura e
transparência nos processos de seleção, compra e/ou contratação
de produtos e serviços e na gestão de seus fornecedores, exigindo
e atuando com idoneidade no atendimento de todo os requisitos
legais com relação a meio ambiente, segurança, saúde e
responsabilidade social.

 O Instituto Ensina se reserva no direito de substituir e/ou romper
relações com todo e qualquer fornecedor ou patrocinador que
descumpra as legislações de integridade, ambientais,
trabalhistas, tributárias, de saúde e segurança no trabalho, ou
contraste com os interesses do Instituto. Ademais, o IE busca
parceiros comprometidos com as contribuições ao Instituto
Nacional da Previdência Social (INSS).

 Cabe ressaltar que o Instituto Ensina não tolera a utilização de
mão de obra infantil, trabalho escravo ou análogo à escravidão e
qualquer violação aos Direitos Humanos em sua cadeia de valor.

FORNECEDORES E PATROCINADORES 



O IE mantém um diálogo apartidário e permanentemente aberto
com todas as esferas dos governos. As relações com governantes
ou autoridades públicas deverão ser sempre baseadas na
transparência e integridade, bem como nos demais princípios
estabelecidos nas Leis nº 13019 (MROSC) e 12.846/13 (Lei
anticorrupção).

 O Instituto Ensina repudia toda e qualquer forma de corrupção,
favorecimento, extorsão e propina, em todos os níveis. Sendo
assim seus colaboradores estão proibidos de prometer, oferecer
ou dar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento ou outra
vantagem indevida a agente público ou a terceiro a ele
relacionado, com a intenção de ser favorecido.

 Na hipótese de ocorrerem situações que configurem conflito de
interesses com órgãos públicos, o fato deve ser imediatamente
reportado à Coordenação executiva e/ou conselho deliberativo.

 GOVERNANTES E AUTORIDADES
PÚBLICAS

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm


 O IE defende a liberdade de imprensa e entende que esse
é um importante canal de comunicação com a sociedade.
Sendo assim compromete-se a divulgar as informações de
forma transparente, respeitando os preceitos éticos e legais
que permeiam o diálogo aberto e franco com a imprensa,
pautado pelas políticas e normas internas de divulgação e
uso da informação do Instituto.

 IMPRENSA

 SOCIEDADE CIVIL
 Nas localidades onde o IE atua, as boas relações devem ser
sempre vistas como fundamentais para o sucesso de longo
prazo. Entende-se como prioridade o diálogo aberto e
transparente com a sociedade, respeitando as
peculiaridades locais, estabelecendo relações éticas de
parceria e confiança e estimulando a defesa e garantias de
direitos e o desenvolvimento regional.

RESPONSABILIDADE DE TODOS 
 É responsabilidade de todos que as diretrizes norteadoras
deste Código sejam praticadas em todos os níveis,
vivenciadas como valores e seguidas nos relacionamentos
com colaboradores, terceiros, fornecedores, patrocinadores
e público em geral. As práticas que não condizem com
nossas diretrizes devem ser relatadas à Coordenação
Executiva, conforme orientações constantes no item 6 para
que os fatos sejam devidamente apurados e tratados.



DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA

 A disseminação das normas e diretrizes éticas que regem as
relações do Instituto devem sempre ser comunicadas a
terceiros em todas as oportunidades.

 O IE e todos os seus colaboradores devem assumir o
compromisso de informar a seus parceiros, fornecedores e
agentes públicos com quem se relacionam sobre a existência
do Código de Ética e Conduta e sua disponibilidade para
consulta a qualquer momento.

O Instituto desenvolve métodos adequados para a
permanente divulgação deste Código para todos os
colaboradores, prestadores de serviços de qualquer natureza
e fornecedores



O O colaborador ou outros públicos de interesse devem procurar os Gestores
Executivos em caso de dúvidas sobre o código de conduta, comportamento,
conflitos de interesse, fraudes, dilemas éticos ou denúncias. O Instituto
Ensina, além de estimular o canal direto com todos os Gestores Executivos,
também disponibiliza um canal eletrônico de denúncia através do e-mail
conduta@institutoensina.org.br, que permitirá que os relatos possam ser
enviados a qualquer tempo por funcionários, fornecedores ou doadores ou
outros, assegurando o anonimato ao denunciante sempre que este desejar
não se identificar. Quando anônimo, o relato deverá vir acompanhado de
todas as informações necessárias para apuração do caso, incluída a indicação
de possíveis testemunhas, sob pena de, ante a impossibilidade de apuração,
ser arquivado. 

 É garantido o sigilo das denúncias recebidas, sendo terminantemente
proibido adotar qualquer medida contra o(s) colaborador(es) que represente
represália ou qualquer tipo de consequência negativa por ter formulado uma
denúncia. Este disposto não impedirá a adoção das medidas disciplinares
cabíveis quando a investigação interna concluir que a denúncia é falsa e foi
feita de má-fé. 

 Cabe à Coordenação Executiva gerenciar as manifestações e denúncias de
não conformidade aos princípios e valores institucionais e comunicar os casos
de descumprimento do código de conduta, políticas internas ou violação dos
direitos, emitindo pedido de convocação de Comitê de Riscos para avaliação
do caso. (Olhar no ESTATUTO) 

 Quando convocado, o Comitê analisará as informações e elaborará um
relatório com parecer conclusivo e recomendações, que deverão ser
encaminhados ao Conselho Deliberativo para aprovação ou rejeição. O
parecer conclusivo deverá conter, no mínimo, síntese do caso, opinativo sobre
ocorrência ou não de violação dos dispositivos do presente código e, quando
for o caso, sinalização de sanções cabíveis em cada hipótese. Cabe a
Assembleia Geral aprovar o teor do parecer e sanções. 

Caso o Conselho decida pelo arquivamento do caso, tanto aquele que originou
a comunicação ou queixa quanto o Comitê e Administrador Executivo serão
informados do arquivamento, sendo mantido o sigilo dos envolvidos.

ASSISTÊNCIA E CANAL INTERNO DE DENÚNCIA



 No que tange aos dados pessoais, a realização das atividades
desenvolvidas pelo Instituto Ensina é viabilizada por meio do
recebimento e troca de diversas informações, que incluem os
dados pessoais de Participantes, Parceiros, Funcionários,
Colaboradores, Doadores e Prestadores de Serviço, coletados e
mantidos pelo Instituto Ensina. Assim, é fundamental resguardar as
operações do Instituto Ensina relacionadas à Segurança da
Informação, bem como a proteção de direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade de cada pessoa.

 Portanto, em consonância com a Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) e alterações posteriores, os membros
dos Órgãos Estatutários do IE, os Empregados, os Colaboradores, os
prestadores de serviços, os Voluntários e os contratados deverão
efetuar o tratamento dos dados pessoais com boa-fé, observando a
finalidade para a qual se destinam estes dados e a necessidade
deste tratamento.

 Na condução das atividades do Instituto Ensina, se for
indispensável o compartilhamento dos dados pessoais dos
Participantes e Beneficiários a terceiros, o Empregado, membro dos
Órgãos Estatutários, Colaborador, Voluntário, prestador de serviço
ou contratado deverá se certificar se foram adotados os cuidados
com a preservação da confidencialidade destes dados e estrita
finalidade para a qual foram compartilhados. Ainda, os
destinatários deste Código garantirão a confidencialidade das
informações adquiridas e processadas como resultado do
cumprimento de suas obrigações.

Destaca-se que, todos os dados adquiridos, processados, tratados e
descartados no exercício de nossas funções devem ter garantia de
confidencialidade. Salienta-se ainda que a confidencialidade destas
informações deve ser mantida mesmo após a extinção da relação
existente.

 Ressalta-se que quando se tratar de dados de crianças,
adolescentes e vulneráveis, o IE e todos os destinatários deste
Código agirão com maior zelo, respeitando-se ainda mais a
confidencialidade dos dados sensíveis, garantindo o cuidado
conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18).

 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



USO E EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES
NAS REDES SOCIAIS

 O Instituto Ensina respeita o direito à livre expressão, à
liberdade e a privacidade de todos os destinatários deste
código, contudo espera que todos os colaboradores,
voluntários, empregados e parceiros sejam responsáveis por
utilizar o nome, a marca e a imagem do IE, de maneira
responsável, mesmo em ambientes virtuais, como as redes
sociais. 

 As redes sociais, no trabalho e na vida pessoal, não devem ser
usadas de maneira a expor informações privadas ou
confidencialidade do IE, nem de seus beneficiários,
colaboradores, parceiros ou empregados.

 O compartilhamento de imagens ou dados pessoais nas
redes sociais do Instituto Ensina só poderá ser feito mediante
autorização dos titulares desses dados. Quando se tratar de
crianças e adolescentes a autorização deverá ser feita pelos
responsáveis legais.



Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), será
instituído um canal de comunicação disponibilizado pelo Instituto aos
titulares de dados para o encaminhamento de requisições de direitos,
nos termos dos artigos 18 e 20 da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).

Neste canal será possível obter esclarecimentos gerais em relação aos
aspectos da Lei 13.709/2018 e de seus direitos, garantindo o livre
acesso e a transparência em relação aos dados pessoais tratados pelo
Instituto Ensina.

Ademais, cabe ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais,
através deste canal de comunicação, aceitar as reclamações e
comunicações, prestar esclarecimentos ou adotar providências de
interesse dos titulares de dados, e receber comunicações da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), além de outras
atribuições previstas em lei ou que forem estabelecidas pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

CANAL PARA REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES
SOBRE LGPD E DE DIREITOS DOS TITULARES
DOS DADOS 




