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m 2021, o ISAE celebra um grande 
marco: a inauguração da nova sede 
em Curitiba, no oitavo andar do 
Shopping Estação. O espaço foi 

pensado para acompanhar as mudanças 
aceleradas pela pandemia do Coronavírus 
e nos projetar para o futuro, que será muito 
mais digital, compartilhado e cocriado. 
Para o nosso público, a nova sede traz os 
benefícios de estarmos em um dos principais 
endereços comerciais da capital paranaense. 
Para nós, contamos com a comodidade da 
infraestrutura administrada pela BRMALLS, 
que visa a utilização dos recursos de maneira 
mais sustentável.

Com a nova sede, o ano foi estruturado 
para o nosso retorno de forma híbrida. 
Mesmo com gestão à distância, mantivemos 
os colaboradores muito próximos. 
Foram realizadas reuniões mensais para 
acompanhamento de metas e resultados, 
além de capacitações e bate-papos sobre 
bem-estar e saúde mental. Para o retorno, a 
equipe foi treinada pela Fundação Getulio 
Vargas para a adequação aos protocolos de 
segurança. Foi com a FGV que realizamos 
também o treinamento de nossos 
profissionais para o cumprimento da Lei 
Geral de Proteção de Dados. Com nossos 
colaboradores preparados, iniciamos as aulas 
presenciais e o sistema híbrido de ensino. 
Investimos em tecnologia e ampliamos nossa 
atuação, principalmente, nos programas 
corporativos. 

E
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Palavra do 
Presidente
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Nossos programas personalizados para 
as cooperativas e para as empresas, em 
2021, alcançaram oito estados brasileiros. 
Vimos o número de alunos on-line crescer 
significativamente e uma nova modalidade 
de ensino se estabelecer no ISAE. Para nós, 
o on-line é on-live e esse despertar ocorreu 
também em nossa Faculdade ISAE Brasil. O 
curso tecnológico de Gestão de Cooperativas 
se consagrou como um verdadeiro 
sucesso. Dos desafios apontados, há o 
restabelecimento da frequência de alunos na 
modalidade presencial e a implementação, 
em 2022, de programas que incentivem 
a igualdade de gênero e a diversidade na 
instituição.

No caminho para diminuir desigualdades e 
formar lideranças globalmente responsáveis, 
o Perspectivação (programa para desenvolver 
competências pessoais e profissionais 
de nossos alunos), realizou mais de 150 
atividades e se manteve como um dos 
programas mais bem avaliados da nossa 
história.

Nosso engajamento com o desenvolvimento 
sustentável, esteve presente em nossa 
Comunicação, planejamento de Marketing 
e em nossas soluções educacionais, que 
são desenvolvidas com alinhamento aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS). Além disso, trabalhamos os ODS em 
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pautas com a imprensa, em nossas redes 
sociais e na pesquisa acadêmica, com o nosso 
programa de Mestrado Profissional em 
Governança e Sustentabilidade.

Sobre nosso comprometimento e 
engajamento social, a 18ª edição do Relatório 
de Sustentabilidade é a expressão do nosso 
compromisso com a transparência junto às 
iniciativas internacionais da ONU, com as 
quais somos vinculados, como Pacto Global 
e os Princípios para a Educação Executiva 
Responsável.

Ainda sobre nossas parcerias, o ano de 
2021 trouxe articulações importantes, 
público e privadas, tanto nacional quanto 
internacionalmente. Fortalecemos nosso 
relacionamento com o PRME ao realizar a 
conferência internacional CR3+ e promover 
a continuidade do intercâmbio acadêmico 
virtual entre signatárias de cinco países, 
no programa BSIEM. Com o Pacto Global, 
nos mantivemos atuantes na rede Brasil ao 
participar do Comitê de Integridade e estar 
entre os fundadores do Instituto Rede Brasil 
do Pacto Global. 

O ano de 2021 foi mais um ano de desafio 
perante a pandemia do Coronavírus, 
aprendizados e conquistas. Seguimos 
engajados com a Agenda Global e no 
desenvolvimento de líderes capazes de 
trazerem soluções atuais ao mercado, 
prevendo os desafios de cenários futuros.

Boa leitura!

Norman de Paula Arruda Filho
Presidente do ISAE
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undado em 1996 com o objetivo de 
oportunizar a educação executiva 
para o sul do País e para o Mercosul, 
por meio dos programas da Fundação 

Getulio Vargas (FGV), o ISAE, em 2021, se 
renovou, se adaptou e inaugurou uma nova 
sede. Tudo isso, sem perder sua essência: 
ser uma escola de negócios referência 
em educação transformadora, soluções 
inovadoras e resultados sustentáveis.

F

C A P Í T U L O  2 

Institucional
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Missão: 
Inspirar pessoas e organizações 
para construção de legados 
sustentáveis.

Visão: 
Ser uma Escola de Negócios 
referência em educação 
transformadora, soluções 
inovadoras e resultados 
sustentáveis.

Valores (GISELE):
Governança,
Inovação,
Sustentabilidade,
Ética,
Liderança e
Empreendedorismo.

7Relatório de Sustentabilidade 2021
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Estados que o ISAE atua:

[O ISAE é conveniado à FGV, uma das maiores 
instituições educacionais do país, centro de 
referência em pesquisa, ensino e extensão.]

Possui sedes em Curitiba, Ponta Grossa 
e Londrina. Ao longo dos seus 25 anos, já 
formou mais de 40 mil alunos e atingiu, 
em 2021, a marca de 8 estados com seus 
programas corporativos.
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Programas Ofertados pelo ISAE e FGV:

• Curta e Média Duração

• In Company – Corporativo  

   e Cooperativas

• Graduação

• Mestrado

• Pós-graduação/ MBA

• Módulos Internacionais

9Relatório de Sustentabilidade 2021
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Parcerias Internacionais 

ISAE na ONU 
 
O ISAE foi uma das 
primeiras instituições de 
ensino superior a integrar 
o Pacto Global em 2004. 
Além disso, a Instituição 
fez parte da força-tarefa 
que criou os Princípios 
para a Educação Executiva 
Responsável, o PRME, com 
diretrizes que norteiam 
a gestão de mais de 800 
escolas de negócios de 
todo o mundo.
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PRME
Os Princípios para Educação de Gestão 
Responsável (PRME) é uma iniciativa 
apoiada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Baseado em seis princípios, o PRME 
foi fundado em 2007.  
Objetivo: Transformar a educação executiva 
de lideranças mais alinhadas com a 
Sustentabilidade e com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável.  
Princípios: Propósito; Valores; Metodologia; 
Pesquisa; Parcerias e Diálogo.

Pacto Global
O ISAE é signatário do Pacto Global desde 
2004. Em 2021, o ISAE passa a integrar o 
Comitê de Integridade do Pacto Global, 
representado pelo seu presidente Norman de 
Paula Arruda Filho.  
O Pacto Global é a maior iniciativa em prol 
da sustentabilidade corporativa do mundo. 
Possui aproximadamente 14 mil membros 
distribuídos em 70 redes locais, em 160 
países. 

Em 2020, o ISAE se tornou um dos 
fundadores do Instituto Rede Brasil do Pacto 
Global e em 2021 foi indicado ao Comitê de 
Governança, também representado pelo seu 
presidente. 

O Pacto Global possui 10 princípios 
relacionados aos Direitos Humanos, 
Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção. 

ODS
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) compõe uma agenda 
mundial adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas em setembro de 2015.
Os ODS possuem 17 objetivos e 169 metas.

11Relatório de Sustentabilidade 2021
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Em 2021, mesmo com a suspensão das aulas presenciais devido aos protocolos 
de segurança para conter a pandemia do Coronavírus, o ISAE contou com 

um aumento significativo no número de alunos nos MBAs on-line, tanto nos 
programas abertos, quanto nos desenvolvidos in company.

Perfil
Alunos

3371  
alunos em 2021

RESUMO NÚMERO DE ALUNOS

Tipo Produto Familia Produto 2020 2021

Aberto GBA 179 52

Aberto Graduação 42 341

Aberto MBA 2.101 1.028

Aberto MBA Online 150 243

Aberto Mestrado 52 40

In Company GBA 1.071 1.362

In Company MBA 118 305

Tabela 2 – T31 – Número de Aluno Total por tipo de produto
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Tipo Produto Família Produto ND F M

Aberto GBA 0% 44% 56%

Aberto Graduação 0% 50% 50%

Aberto MBA 0% 34% 66%

Aberto MBA Online 0% 37% 63%

Aberto Mestrado 0% 40% 60%

In Company GBA 17% 42% 42%

In Company MBA 5% 46% 50%

Porcentagem de alunos por gênero
T31. a

Perfil dos professores full time 
80% homens 
20% mulheres

Perfil dos professores part time  
(ativos na Rede ISAE de Talentos) 
68% homens 
32% mulheres

Perfil dos Colaboradores

61% mulheres 39% homens
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C A P Í T U L O  3 

Metodologia 
do Relatório
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ISAE utiliza o Sistema de 
Indicadores de Responsabilidade 
Social Universitária (IRSU) – nível 
avançado para a realização de seu 

reporte anual desde 2019.

O IRSI são 181 indicadores que correspondem 
aos modelos internacionais de relato como 
o SIP (Sharing Information On Progress) 
do PRME, Communication of Engagement 
do Pacto Global, Global Reporting Initiative 
(GRI) e aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

[Os indicadores foram criados em 2008 
Por um grupo de trabalho do Capítulo da 
América Latina do PRME].

Em 2021, o ISAE apresenta seu 18º Relatório 
de Sustentabilidade, com os principais 
marcos de desempenho nos IRSU 
considerando os aspectos sociais, ambientais 
e de governança no período de janeiro a 
dezembro de 2021.

O

15Relatório de Sustentabilidade 2021
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Para facilitar a leitura, o documento está 
dividido em capítulos que trazem o perfil 
da instituição, as ações de engajamento, o 
impacto nas partes interessadas, a estratégia 
de sustentabilidade e os indicadores 
divididos em cinco dimensões. Cada 
dimensão identifica os indicadores através 
de números e siglas, o que facilita a sua 
identificação e correspondência que pode ser 
visualizada no Índice Remissivo.
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Todos os dados aqui apresentados foram 
compilados pela Área de Sustentabilidade, 
responsável pela elaboração do Relatório, 
com o apoio e engajamento de todos os 
setores envolvidos.

17Relatório de Sustentabilidade 2021

Caso tenha dúvida ou necessite de mais 
informações sobre este Relatório envie um 
e-mail para  
sustentabilidade@isaebrasil.com.br

mailto:sustentabilidade%40isaebrasil.com.br?subject=
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C A P Í T U L O  4

Dimensão 
da Estratégia
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   Liderança e  
   Estratégia    
   Institucional
   > Indicadores L1 a L35

Em 2021, em meio à pandemia do 
Coronavírus, mas com o avanço da 
vacinação, o ISAE inaugura sua nova sede 
em um dos principais endereços comerciais 
de Curitiba, o Shopping Estação. 

Em uma parceria com a BRMALLS, uma 
das maiores administradoras de shoppings 
centers do Brasil, o espaço simboliza o 
novo modelo de atuação do ISAE: mais 
colaborativo, com incentivo para trocas de 
experiências de aprendizagens, conexões e 
fortalecimento do networking entre alunos, 
colaboradores e docentes. 

Ao longo do ano, o ISAE manteve o ensino 
na modalidade on-live, caracterizado por 
aulas virtuais síncronas e assíncronas. 
Os colaboradores atuaram em regime de 
trabalho híbrido.  A inauguração da sede 
integra o projeto de Potencialização de 
Negócios. Com o objetivo de consolidar 
uma cultura de protagonismo e resultados 
sustentáveis, com foco no cliente, o ISAE 
investe na transformação digital e na geração 
de experiências de valor aos alunos. 

O processo que se iniciou em 2020, o ISAE 
On-live foi a entrada definitiva da Instituição 
no mercado de Educação a Distância.

19Relatório de Sustentabilidade 2021

O processo que se iniciou em 2020, o ISAE On-live foi a 
entrada definitiva da Instituição no mercado de Educação 
a Distância. As aulas são virtuais síncronas e assíncronas, 
sendo: 
 
• Síncrona: modalidade em que o professor transmite ao 
vivo sua aula, por meio da plataforma Zoom; 

• Assíncronas: o conteúdo (tarefas, questionários, textos, 
vídeos, links etc.) referente à matéria é disponibilizado 
dentro da plataforma do aluno. 
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O ISAE On-live baseia-se nos quatro 
princípios de aprendizagem fundamentais 
do professor Jacques Delors para a UNESCO:

1. Aprender a conhecer 

2. Aprender a fazer

3. Aprender a conviver 

4. Aprender a ser
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Nova Sede do ISAE Curitiba

21Relatório de Sustentabilidade 2021
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   Administração  
   da Operação
   > Indicadores AE01 a AP05

A localização da nova sede em um shopping 
center oportuniza ao ISAE uma gestão de 
recursos mais sustentável e econômica. Os 
alunos e colaboradores contam com ampla 
praça de alimentação, estacionamento e 
segurança. Em relação à administração da 
operação as vantagens são: 

Matriz Energética:
O Shopping Estação compra energia 
elétrica no mercado livre, com melhor 
preço, e oferece aos condôminos.

Recursos Hídricos: 
Utiliza-se um poço artesiano  
para o consumo de água.

Gestão de Resíduos:
O Shopping Estação destina os resíduos 
orgânicos e reciclados para empresas 
de descarte correto e manejo do lixo.
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Em 2021, embora a pegada de carbono do ISAE 
tenha diminuído devido à suspensão das 
aulas presenciais, não houve mecanismos de 
medição e manejo de emissões significativas. 

Bem-estar, saúde mental 
e retorno presencial dos 
colaboradores
Os colaboradores do ISAE trabalharam 100% 
em regime de teletrabalho (home office) até o 
mês de setembro, quando foi estabelecido o 
regime de trabalho híbrido. Esse movimento 
foi favorecido pelo avanço da vacinação para 
prevenção do Coronavírus. 

Dessa forma, para preparar seus 
colaboradores para o retorno presencial 
e garantir o bem-estar mental durante 
mais um ano de pandemia, a Instituição 
investiu em capacitação, promoveu bate-
papos com especialistas e criou um canal de 
comunicação.

A Fundação Getulio Vargas foi a responsável 
pelo treinamento. Os tópicos abordados 
foram:

• Protocolo de Segurança para o atendimento 
presencial;
• Adequação da infraestrutura;
• Comunicação com os stakeholders; 
• Atendimento aos professores;
• Treinamento das salas híbridas. 

Além da capacitação, o setor de Pessoas e 
Cultura realizou bate-papos virtuais sobre os 
temas:

• COVID-19 e a nova variante;
• Desacelerar para não Surtar;
• A importância da boa alimentação na 
produtividade;
• Síndrome do Impostor.

Embora distantes fisicamente, a proximidade 
e sincronia na comunicação com os 
colaboradores foi garantida por reuniões 
mensais da diretoria junto ao time ISAE e 
pelo novo canal de comunicação interna: o 
ISAE Sintoniza.

O ISAE Sintoniza é um grupo de WhatsApp 
geral da instituição, com participação 
voluntária, que tem o objetivo de repassar 
de forma ágil conteúdos relevantes aos 
colaboradores. 

Adequação à LGPD
Todos os colaboradores do ISAE participaram 
do treinamento “LGPD – Introdução à nova 
legislação”, realizado pela Fundação Getulio 
Vargas sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados e o Marco Cívil da Internet. Além 
disso, a partir de 2021, o ISAE passou a 
disponibilizar aos stakeholders sua Política 
de Privacidade ISAE. Ela indica as regras 
de coleta, armazenamento, tratamento e 
compartilhamento de dados pessoais dos 
titulares, incluindo o registro das atividades 
realizadas, atendendo as exigências das leis 
em vigor no Brasil:   
https://isaebrasil.com.br/politica-de-
privacidade/

https://isaebrasil.com.br/politica-de-privacidade/
https://isaebrasil.com.br/politica-de-privacidade/
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O Retorno Presencial
Em setembro foi realizado uma celebração 
simbólica com os colaboradores, diretoria e 
conselheiros, que marcou a nova etapa do 
ISAE e apresentou, oficialmente, o espaço 
físico da sede em Curitiba para a volta 
presencial. 

Foram realizados “tours” presenciais, com 
pequenos grupos de colaboradores, de forma 
segura e sem aglomerações. Foi realizado 
também um novo bate-papo sobre os 
principais procedimentos para o trabalho 
presencial, protocolo COVID, aulas híbridas e 
outros.

Retorno presencial na sede de Curitiba.
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Pacote de medidas preventivas para a 
sustentabilidade do negócio em 2021:

• Revisão estratégica e de metas para 2022;
• Automatização de processos;
• Gestão a distância;
• 100% da equipe em home office até setembro de 2021;
• Início do trabalho híbrido nas equipes; 
• Negociações trabalhistas em acordo com o Sindicato 
dos Empregados em Entidades Culturais Recreativas 
de Assistência Social, de Orientação e Formação 
Profissional no Estado do Paraná – SENALBA-PR e o 
Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Curitiba 
e Região Metropolitana – SINPES; 
• Reajuste na jornada de trabalho e remuneração até 
agosto de 2022

Retorno presencial na sede de Curitiba.
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   Ensino
   > Indicadores T1 a T37
  
O ISAE acredita que uma educação 
transformadora vai muito além dos 
ensinamentos teóricos em sala de aula. Ela 
deve surgir do entendimento dos desafios 
pessoais, profissionais de cada aluno para 
desenvolver competências que o habilitem 
para a tomada de decisão e implementação 
de soluções para os questionamentos atuais 
e futuros do mercado global. 

O sucesso dos programas 
corporativos
Em 2021, o ISAE finalizou projetos 
importantes iniciados em 2020, tais como: 
Programa de Inovação do Cooperativismo 
Paranaense; Programa de Inovação no 
Cooperativismo de Goiás; do Espírito Santo, 
da Bahia, do Rio Grande do Sul e de São 
Paulo, além das duas turmas com a OCB, no 
Distrito Federal. 

Além disso, a Instituição ampliou sua 
atuação finalizando o ano com programas 
ativos (GBAs de Média Duração, GBAs 
de Curta Duração, Workshops, Palestras, 
Consultorias e vários outros tipos de 
produtos construídos sob medida para a 
necessidade de cada cliente) em oito estados: 
PR, DF, GO, BA, RJ, SC, ES e RS.

Ao todo foram ofertadas 263 
disciplinas in company, sendo 
27 disciplinas relacionadas a 

sustentabilidade.
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Em todos os programas corporativos da 
Instituição, os coordenadores e professores 
devem indicar a aderência dos temas e ementas 
em relação aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e como isso foi explorado dentro de 
cada disciplina.

Abaixo se encontram os ODS mais abordados 
dentro dos programas ISAE:
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Para complementar o ano, o ISAE entregou 
para a OCB uma ampla pesquisa com foco 
nas tendências para o cooperativismo 
nos próximos anos, demonstrando nossa 
relevância institucional sobre o tema.

28 Relatório de Sustentabilidade 2021
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2021 foi o ano em que o ISAE explorou novos 
produtos e mercados pela comercialização de 
conteúdo EaD. Em 2022 prospectamos novas 
oportunidades nacionais, sendo uma delas 
um novo ciclo do Programa de Inovação 
no Rio de Janeiro, além de levar os cursos e 
formações do ISAE para a região nordeste.

Faculdade ISAE Brasil
Em fevereiro de 2021, ocorreu o início da 1ª Graduação tecnológica para 
Cooperativa, desenvolvida pela Faculdade ISAE Brasil, na modalidade de educação 
a distância (EaD).

“O curso em Gestão de Cooperativas é uma resposta 
às demandas de mercado e resultado do forte e longo 
relacionamento que temos com o setor. Apresenta um novo 
formato de ensino, em uma nova sala de aula. Um modelo 
disruptivo que prepara, em apenas dois anos, profissionais 
para atuarem no universo cooperativista”. 

Norman Neto -  
Diretor da Faculdade ISAE Brasil

Comunicação e Marketing
Pautados pela transparência e pelo 
compromisso com a divulgação dos ODS 
apontados como prioritários na consulta ao 
stakeholder, o ISAE atuou ativamente junto 
aos veículos de imprensa nacionais com 
sugestão de artigos e pautas; criou canais de 
comunicação para os alunos e compartilhou 
conhecimento por meio de campanhas de 
marketing em suas redes sociais.

Com a graduação em Gestão de 
Cooperativas, na modalidade 
EaD, a Faculdade ISAE Brasil teve 
um aumento de mais de 700% no 
número de alunos matriculados.

Todos os programas do ISAE de média e 
longa duração lançados em 2022, terão 
como primeira disciplina Learning Agility, 
em formato exclusivo desenvolvido pelo 
ISAE, com foco em uma experiência intensa 
de autoconhecimento e fortalecimento de 
mindset de aprendizado e ação.
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Relacionamento com a 
imprensa:
25 artigos/releases relacionados aos ODS 
obtiveram mais de 100 publicações em 
veículos de imprensa
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Novas formas de 
Comunicação:

Content Place
O Content Place é uma plataforma que reúne 
conteúdos, de forma gratuita, que abordam:

• Liderança;
• Desenvolvimento Pessoal;
• Carreira;
• Espaço Empreendedor.

Para acessar, o usuário deve se cadastrar pelo link: 

https://conteudo.isaebrasil.com.br/content-place

https://conteudo.isaebrasil.com.br/content-place
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Portal ISAE Coop

O Portal ISAE COOP é a mais nova plataforma 
de conteúdo do ISAE e, nela, o aluno tem acesso 
a notícias, tendências, modelos de gestão e 
oportunidades do cooperativismo brasileiro.

Para acessar, o usuário deve se cadastrar pelo link:

https://conteudo.isaebrasil.com.br/pagina-portal-isae-coop

https://conteudo.isaebrasil.com.br/pagina-portal-isae-coop
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Campanhas de Marketing
Ao longo do ano foram realizadas 16 Campanhas de Marketing nas redes sociais da 
Instituição alusivas à Agenda Global e aos ODS.  

Algumas Campanhas:  
1. Apoio à Campanha dos 17 ODS realizada pelo Pacto Global;

2. Workshop "SDGs and ESG: Making Business a Force for Good”; 

3. Apoio ao CR3+ 2021 "Innovation shaping a susteinable future";
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4. Apoio ao Webinar "Social Impact in Emerging Markets"; 

5. Divulgações para reforço sobre a importância do cuidado da saúde como Outubro Rosa;
 
6. Novembro Azul;
 
7. Dia da Consciência Negra;
 
8. "Conheça 4 documentários sobre sustentabilidade e mudanças climáticas"; 
 
9. "Como a prática do cooperativismo pode ser sustentável?"; 
 
10. "O DNA do cooperativismo é a sustentabilidade".
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   Extensão  
   e Projeção Social
   > Indicadores E1 a E27

“O Perspectivação é sinônimo de 
transformação. Um novo modelo 
de construção educacional, 
voltado para a formação de 
lideranças com consciência, visão 
e capacidade de ação dirigidas à 
gestão responsável. Traz novos 
olhares, novas perspectivas. 

Um dos programas mais bem 
avaliados na história do ISAE, 
em 2021 adaptamos as oficinas 
à modalidade on-live e para 
2022 inovaremos com oficinas 
híbridas.” 

Rebecca Giese –  
coordenadora do Perspectivação

Uma educação transformadora ultrapassa 
a teoria em sala de aula. Trata-se de 
desenvolver competências pessoais e 
profissionais, para a formação de um 
profissional completo, com inteligência 
emocional, visão de mundo e agilidade de 
aprendizagem. No ISAE as atividades de 
Extensão e projeção social estão vinculados 
ao Perspectivação - um modelo educacional 
exclusivo, que tem como vetor a formação de 
lideranças globalmente responsáveis capazes 
de fazer frente aos desafios contemporâneos.

No Perspectivação, os alunos podem 
realizar atividades paralelas ao programa de 
ensino, correlacionando-as às competências 
desenvolvidas em sala de aula. É também 
uma solução para promover maior 
integração e sinergia entre os acadêmicos, 
reduzir sua dependência da articulação dos 
professores e estimular a criatividade e a 
autonomia intelectual dos participantes.

Em 2021, o Perspectivação realizou 161 
atividades, com a participação de 1.279 
pessoas.

Nr. Atividades

83 Oficinas de Aprendizagem 
(40 temas novos)

04 Workshops - Plano de 
desenvolvimento Pessoal

26 Atendimentos  
de Coaching

51 Orientações a novos alunos

Qtde. Participações

373 alunos;

757 ex-alunos;

45 colaboradores;

15 professores;

34 alunos graduação e ou 
cooperativa;

9 não alunos (pagantes);

26 atendimentos de coaching.
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Uaná Voluntariado em Gestão

Capacitação social online em 
Gestão de Projetos 

Pelo segundo ano consecutivo, o ISAE em 
parceria o PMI-PR e com o Movimento 
de Voluntariado de Curitiba realizaram 
o Projeto de Capacitação Social On-line. 
O Projeto capacita organizações sociais 

(OSC) com conhecimento sobre gestão de 
projetos. O objetivo é aprender a utilizar 
os recursos de maneira mais eficaz e que 
tenham mais efetividade em suas ações com 
a comunidade. 

Mais de 200 OSC se inscreveram para a 
seleção do projeto e 26 foram selecionadas. 
A realização envolveu alunos, ex-alunos e 
professores do ISAE/FGV dos cursos de Pós-
graduação. As consultorias foram realizadas 
no formato on-line.

OSC

Amigos e Pessoas com Lúpus 

Assoc. Rogacionista de Educ. e Assist. Social 

CADI Brasil 

CEMUC Centro de Apoio às Mulheres e ao casal Grávido

CIAF Central Integrado de Apoio Familiar 

EPDPS - Escolhidos por Deus para Servir

Instituto Berbigier Doenças Raras 

Instituto ProbEM - Esclerose Múltipla

Matrix - Eduardo Notari

Recanto Esperança 

Trupe do Riso
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Uaná Comunidade

Movimentos Sociais 

O Uaná Comunidade auxiliou a ONG 
Escolhidos por Deus para Servir – EPDPS em 
dois momentos:  

• aluguel de duas camas elásticas para a 
celebração do Dia das Crianças do Jardim 
Acrópoles, no Bairro Cajuru, com impacto em 
aproximadamente 100 pessoas;  

Dia das Crianças

• doação de valores arrecadados para a 
compra de 32 frangos para a ceia de Natal de 
algumas das famílias atendidas pela ONG.

O ONG EPDPS surgiu em 2010, com atuação 
nas comunidades Savana e Rodoferroviária, 
ambas na cidade de Curitiba, para a 
mitigação da vulnerabilidade social de 
mulheres e crianças.
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Women in March 

O ISAE apoia, por meio do programa Uaná, o 
Women in March India para a criação de um 
braço dessa iniciativa no Brasil. O capítulo 
brasileiro do Women in March Global Sul é 
um movimento social que tem o objetivo de 
empoderar meninas e mulheres por meio 
da educação, fomentando a autonomia 
para o enfrentamento da discriminação 
e violência de gênero, geração de renda e 
desenvolvimento sustentável. 

Em 2022, o capítulo brasileiro do Women in 
March irá lançar um projeto piloto sobre 
Liderança Integral para mulheres que servirá 
de modelo a ser replicado na Índia.

"O que não nos disseram"

O ISAE apoia o projeto "O que não nos 
disseram" com o fornecimento das salas 
virtuais para as reuniões de acolhimento de 
mulheres vítimas de violência. As reuniões 
são realizadas quinzenalmente. 

O projeto “O que não nos disseram” é 
sediado em Fortaleza, no Ceará, e atua na 
disseminação de conhecimento para o 
enfrentamento à violência contra mulher. 

Innovation Experience - ISAE 
Business

O Innovation Experience é um programa 
oferecido aos alunos e ex-alunos do ISAE que 
tenham o desejo de empreender. O programa 
objetiva alinhar e sintonizar três pontos de 
apoio para a implantação de uma ideia: 

(1) o conhecimento necessário sobre temas 
atuais sobre inovação e empreendedorismo;  

(2) exemplos práticos e tendências de 
mercado;  

(3) a iniciativa e primeiras movimentações 
para tirar uma ideia do papel. 

Em 2021 foram realizadas duas edições que 
contemplaram conteúdos e provocações para 
o estabelecimento de debates e inquietações 
sobre o mundo das oportunidades e novos 
negócios.

Durante as 10 semanas de duração do 
programa foram realizados 11 encontros 
com os alunos da TURMA 01, fora do horário 
de aula, para confecção e estruturação de 
suas ideias e 17 encontros com alunos da 
TURMA 02. Foram apresentados 14 pitchs 
com soluções inovadoras para os mais 
diversos mercados: hotelaria, games, moda, 
transporte, sistema bancário, turismo de 
aventura, bem-estar, educação, comunidades, 
terceirização, inclusão social, soluções de 
impacto social. 
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• Como ser sustentável em  
tempos de pandemia? – 31/08  
  https://www.youtube.com/  
  watch?v=uyEMI1EVAkk 

• Inovação para gestão territorial 
sustentável: desafios e oportuni-
dades no cenário pós pandemia – 
28/07  
  https://youtu.be/YK5mctdktEI 

• Startups e captação de investi-
mentos – 24/06  
  https://youtu.be/Pfjhxwyu-yM 

• Empreendedorismo de Impacto: 
a importância de validar as ideias 
de forma ágil – 24/05  
  https://www.youtube.com/    
  watch?v=d0Hv6HE9_YA 

• O sorriso de Monalisa: Lições de 
Inovação na Fusão de Ciência e 
Arte – 29/04  
  https://www.youtube.com/  
  watch?v=fWKBCqyAZPE 

Apoio Institucional
• Vamos Falar sobre LGBTFobia?  
   https://youtu.be/EhonARg5Fnw 

• Fashion Revolution 2021  
  https://youtu.be/mAT5T3v7cRs 

• Quinta com benefícios ISB Brasil  
  https://youtu.be/nQii4L3QCdY

Compartilhando conhecimento:

Eventos Nacionais Relacionados 
aos ODS:

Cátedra Ozires Silva de 
Empreendedorismo Sustentável

A Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo 
e Inovação Sustentáveis é uma rede 
colaborativa que nasceu por uma iniciativa 
do ISAE. O objetivo é ser um centro de 
referência, com o propósito de disseminar 
conteúdos sobre empreendedorismo 
e inovação sustentáveis. Os membros 
da Cátedra Ozires Silva representam 
Associações, Conselhos, Institutos, Empresas, 
Instituições de Ensino e Governo.

Diálogos da Cátedra

O projeto Diálogos da Cátedra nasceu 
em 2020 com o objetivo de proporcionar 
um momento de conversa descontraída 
e troca de conhecimento sobre Inovação 
e Empreendedorismo Sustentáveis.
Realizado, inicialmente, entre os membros 
da Cátedra, após os desafios da pandemia 
em 2020, a Cátedra constatou que o projeto 
poderia ampliar seu alcance e impactar 
positivamente a comunidade externa. Assim, 
em 2021, foram realizados sete virtuais 
abertos ao público, que discutiram práticas 
para garantir um agora e um futuro inovador 
e sustentável.

• O impacto da Internet das Coisas     
   nas Cidades Inteligentes – 28/10  
  https://youtu.be/aQt8BdhGaBM 

• Economia Criativa e Empre- 
   endedorismo Feminino - 23/09 -   
  https://youtu.be/tIf8e9PULlU  

https://youtu.be/aQt8BdhGaBM
https://www.youtube.com/watch?v=uyEMI1EVAkk
https://youtu.be/YK5mctdktEI
https://youtu.be/Pfjhxwyu-yM
https://www.youtube.com/watch?v=d0Hv6HE9_YA
https://www.youtube.com/watch?v=fWKBCqyAZPE
https://youtu.be/EhonARg5Fnw
https://youtu.be/mAT5T3v7cRs

https://youtu.be/nQii4L3QCdY
https://youtu.be/tIf8e9PULlU 
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Mestrado
• Contribuições 
das Pesquisas 
dos Programas 
Stricto Sensu para o 
Fortalecimento dos 
ODS.
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O Mestrado Profissional em Governança 
e Sustentabilidade do ISAE, fundado em 
2013, foi o pioneiro no País sobre o tema e 
ainda se configura como único a abordar as 
duas temáticas em conjunto. A concepção 
do programa foi interligar as soluções 
acadêmicas aos problemas práticos do 
mundo empresarial e da sociedade. 

Área: Ciências Ambientais

Área de concentração: Governança e 
Sustentabilidade 

Desde 2020, as linhas de pesquisa foram 
divididas em cinco núcleos de referência:

• Núcleo de Referência em Inovação, 
Governança e Sustentabilidade

• Núcleo de Referência em Saneamento 
Ambiental

• Núcleo de Referência em Governança e 
Nova Economia

• Núcleo de Referência em Gestão de Riscos 
e Desastres Socioambientais

• Núcleo de Referência em Sustentabilidade 
Empresarial

“A comunicação de indicadores sociais, econômicos 
e ambientais pelas empresas constituem um 
mecanismo de transparência. Os relatórios de 
sustentabilidade do ISAE, demonstram como 
o Programa de Mestrado em Governança e 
Sustentabilidade contribui com práticas que 
colaboram com o planeta e com as pessoas, 
impulsionando a busca pela pauta ESG.  

A Agenda 2030, plano global da ONU, firmado em 
2015, e a abordagem ESG (Environmental, Social and 
Governance) vêm para chamar à responsabilidade 
instituições de ensino, organizações e lideranças para 
a variedade de pontos necessários para sustentar as 
ações com vistas ao desenvolvimento sustentável. Em 
2022, nossa expectativa é de continuarmos a oferecer, 
à sociedade, soluções reais às suas demandas.”

Isabel Grimm – coordenadora Programa de Mestrado Profissional 
em Governança e Sustentabilidade.

 

   Pesquisa    
   (Mestrado)  
   > Indicadores R1 to R20
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Números:

137 alunos diplomados  
(2017 a 2021), sendo 31 alunos ativos 
em 2021 (turmas 2020 e 2021).

Pesquisadores:  
12 professores e 31 alunos  
(turma 2020 e 2021)

4 participações em Núcleos de  
Pesquisas com instituições parceiras

Em 2021, forma publicados:

18 projetos de pesquisa aprovados; 
 

5 livros 
 

22 capítulos de livros 
 

8 artigos científicos 
 

1 Edição da Revista  
Científica Mosaicos
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Todas as publicações possuem aderência aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

ODS mais frequentes:
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 Projetos Ativos

PROJETO  
DE PESQUISA

ODS RELACIONADO INSTITUIÇÕES  
ENVOLVIDAS

Cidades Sustentáveis:  
Governança e Inovação

INCT em Estações 
Sustentáveis de 
Tratamento de 
Esgoto (INCT ETES 
Sustentáveis)

Cooperativas de Crédito: 
Estudo de Caso das 
Sociedades Garantidoras 
de Crédito no Estado do 
Paraná.

O Centro de Pesquisa do ISAE desenvolveu 12 projetos de pesquisa relacionados aos ODS, 
envolvendo alunos dos diferentes programas como Stricto Sensu, Lato Sensu e graduação de 
várias instituições:
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Governança e Gestão 
de Riscos para a 
Redução de Desastres 
Socioambientais: 
Conceitos e Aplicações

Turismo em Tempos de 
Pandemia: Uma Análise 
Multi e Trans-Escalar

e mais 15 instituições na-
cionais e quatro  
estrangeiras

Cidades e Soluções: 
Ecossocioeconomias 
Urbanas: Cadeias 
Socioprodutivas 
Sustentáveis que 
Promovem o Bem Viver 
Territorial

A Educação para a 
Sustentabilidade

Disseminação dos ODS
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Governança para 
o Terceiro Setor: 
Arquitetura e Boas 
Práticas de Governança a 
Partir da Formação de um 
Conselho Consultivo para 
o Nosso Canto, de Foz do 
Iguaçu

Governança e 
Sustentabilidade 
- Desafios 
Ecosocioeconômicos 

Cultura de Inovação e 
Sustentabilidade

Todos os ODS
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Impacto Internacional 

O ISAE acredita que um dos elementos que alavancam ideias, projetos inovadores e ensino 
de qualidade são as trocas de experiência e a possibilidade de vivenciar novas culturas 
e modelos de negócios. Assim, mesmo em um cenário de pandemia, a Instituição gerou 
oportunidades de intercâmbio internacional para seus discentes.

SDGs and ESG: Making Business a 
“Force for Good”

Em maio de 2021, o ISAE realizou a Oficina 
internacional SDGs and ESG: Making 
Business a “Force for Good”, em parceria com 
a Saint Joseph's University - Haub School of 
Business (USA).

Dois países e um tema: como 
implementar a Sustentabilidade na 
prática e criar valor para as organizações. 
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Programa Executivo 
Internacional: Negócios 
com Impacto Social nos 
Mercados Emergentes 
(BSIEM)

Um intercâmbio entre cinco países para compreender 
diferentes culturas e motivar acadêmicos a 
empreenderem em negócios que gerem impacto 
positivo nas sociedades em que vivem. 

Em 2021, o Programa Executivo Internacional: Negócios com Impacto 
Social nos Mercados Emergentes (BSIEM) completou sua quarta 
edição. Por causa da pandemia da Covid-19, desde 2020 o programa 
ocorre 100% virtual.
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8.ª Conferência Internacional de 
Responsabilidade Corporativa, 
Sustentabilidade, Governança e 
Inovação - CR3+ 
Em oito edições da Conferência 
Internacional de Responsabilidade 
Corporativa, Sustentabilidade, 
Governança e Inovação (CR3+), em 2021, o 
ISAE sediou pela segunda vez o evento. 

Realizado nos dias 28 e 29 de novembro, de 
maneira online, o evento foi organizado 
pelo Programa de Mestrado Profissional 
em Governança e Sustentabilidade do 
ISAE, sob o tema: Inovação para um 
futuro sustentável.

• Mais de 10 nacionalidades 
apresentando os seus trabalhos; 

• 29 artigos selecionados para 
apresentação, entre mais de 50 que 
foram submetidos; 

• 25 palestrantes nacionais e 
internacionais.

Anualmente as escolas signatárias 
do PRME realizam uma conferência 
internacional (CR3+) que reúne 
pesquisadores, professores, alunos e 
autoridade com foco em responsabilidade 
social, sustentabilidade e inovação.

O CR3+ é uma iniciativa realizada em 
conjunto pelas escolas integrantes do 
Champions Group do PRME: ISAE, 
Audencia Business School, La Trobe 
Business School e Hanken School of 
Economics.
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C A P Í T U L O  5

Engajamento e 
Protagonismo 

ISAE entende o papel essencial 
da articulação entre academia 
e iniciativas que promovam a 
transformação social tanto no 

Brasil, quanto no exterior. É por meio de 
parcerias público e privadas que a Instituição 
se envolve e contribui com diferentes setores 
sociais para o desenvolvimento sustentado e 
inclusivo.

O

50 Relatório de Sustentabilidade 2022
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Engajamento Nacional
 Movimento Nós Podemos Paraná 

 Instituto Mundo do Trabalho 

 Conselho da Associação de Gerentes de 
Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) 

 CPCE - Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial 

 Membro Conselho Orientador da Rede 
Brasil do Pacto Global (CORB) 

 Membro da ABES – Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
 

 Conselho do Instituto Barão do Serro Azul 

 Conselho da Associação das Empresas da 
Cidade Industrial de Curitiba – AECIC 

 Membro da Academia Brasileira de Ciência 
da Administração 

 Participante do Comitê de Governança do 
Ecossistema de Inovação de Curitiba e Região 
Metropolitana

Programa Paraná Produtivo 

Em 2021, o Governo do Paraná lançou o Programa Paraná Produtivo 
que identifica potenciais e carências de sete regiões do Estado 
para planejar um desenvolvimento produtivo integrado entre os 
municípios. 

Para atingir os objetivos elencados no projeto, o ISAE foi a 
instituição selecionada, por meio de licitação, para consultoria à 
Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná. 

O ISAE auxiliou no plano de desenvolvimento regional de 204 
municípios do estado, o que trará impacto direto na vida de 
milhares de paranaenses a partir de 2022.

A partir de um histórico de relacionamento com o setor público, 
o Programa Paraná Produtivo é mais um projeto em que o ISAE 
colabora para o desenvolvimento regional do Paraná.
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Engajamento Internacional

 Signatário do PRME 

Pacto Global 
 
O ISAE foi uma das primeiras instituições de ensino a se tornar signatária do Pacto Global 
em 2004. O engajamento ocorreu por meio do envolvimento do presidente do ISAE, Norman 
de Paula Arruda Filho, que reconheceu a importância da formação executiva responsável 
frente aos desafios da agenda global, promovida pela Organização das Nações Unidas. 

Em 2020, o ISAE se tornou um dos fundadores do Instituto Rede Brasil do Pacto Global, em 
que ocupa uma cadeira no Comitê de Governança.

O Pacto Global é uma iniciativa da ONU para engajar empresas e organizações na adoção de 
dez princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

Ligado ao PRME 
 
A partir do engajamento com o Pacto Global, líderes de Escolas de Negócios sentiram a 
necessidade de criarem princípios que norteassem instituições de ensino na educação 
executiva responsável. Assim, em 2005, o presidente do ISAE integra a missão que cria os 
Princípios para uma Educação Executiva Responsável, o PRME, e funda a iniciativa junto á 
ONU. 

Atualmente, o ISAE integra o seleto grupo do PRME Champions Group, comoposto pelas 
instituições que desenvolvem projetos e parcerias a fim de promover inovação dentro dos 
modelos educacionais voltados para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Desde 2020, o presidente do ISAE atua no PRME Board Global – um conselho que fornece 
consultoria estratégica e política contínua, além de recomendações para a gestão, 
signatários e outras partes interessadas do PRME. 

O ISAE, representado pelo professor Gustavo Loiola, está como chair do capítulo latino-
americano e caribenho do PRME, desde 2020, e Victoria Gonzalez (Cetys Universidad, 
México) assumiu como co-chair.
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CR3+ 
 
O CR3+ é uma iniciativa realizada em conjunto pelas escolas integrantes do Champions 
Group do PRME. 

Ver Impacto Internacional.

 Signatário do Pacto Global (desde 2004) 

 Fundador do Instituto Rede Brasil do Pacto 
Global 
 

 Principles for Responsible Management 
Education (PRME) 

 Globally Engaged University, iniciativa da 
UNITAR− Instituto das Nações Unidas para 
Formação e Pesquisa 

 United Nations Academic Impact (UNAI) 

 University Global Coallition  

 Women´s Empowerment Principles 

 Cities Programme − Uma iniciativa do Pacto 
Global para ação do desenvolvimento urbano 
sustentável 

 REDULAC − Rede Universitária da América 
Latina e do Caribe para a Redução do Risco de 
Desastres 

 CR3+ 

 CEEMAN − Central and East European 
Management Development Association 

 ABBS − Associação das Escolas de Negócios 
dos BRICS 

 CLADEA − Conselho Latino-Americano de 
Escolas de Administração 

 EQUAA − Agência de Acreditação de 
Qualidade em Educação

Participação em eventos internacionais: 
 

 Third Board Meeting PRME/ONU 

 Conferência Europe, the Asia Pacific and the Global Transformation Agenda Conference, 
realizada pela European Union Centre of Excellence at RMIT University 

 Fourth Board Meeting PRME/ONU 

 Leaders Summit 2021 

 Forum Global Virtual do PRME/ONU 

 Uniting Business LIVE/ONU 

 5th PRME Board Meeting/ONU
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• La Trobe Business School - Austrália

• Center of Government Responsibility,  
   University of Flórida, College of Lawics  
   - EUA 
 
• Hanken School of Economics - Finlândia

• Audencia Business School - França 

• Universidad de Monterrey - México

• SPJIMR - Índia

• Universidad Externado - Colômbia

• Academia Presidencial Russa de Eco- 
   nomia Nacional e Administração Públi- 
   ca - IBS RANEPA - Rússia 
 
• Universidade dos Açores - Portugal

Presença Internacional
Embora a pandemia do coronavírus tenha paralisado temporariamente os programas de mo-
bilidade acadêmica internacional, o ISAE, em 2021, ampliou sua atuação com o convênio com 
a Academia Presidencial Russa de Economia Nacional e Administração Pública – a RANEPA. 
A assinatura do convênio é a concretização de uma parceria de sucesso que já ocorre no pro-
grama internacional BSIEM.

• Centro de Investigación y Estudios  
   Avanzados - Paraguai

• Escuela de Administracion de Negocios  
   de Educacion - Paraguai

• Universidad Autónoma de Asunción -  
   Paraguai

• Universidad Privada de Santa Cruz de  
   La Sierra – UPSA - Bolívia 
 
• University of Cincinnati - EUA 
 
• Academy of Business and Management  
   in Switzerland - Suíça

• Universitat de Barcelona - Espanha
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C A P Í T U L O  6

Relacionamento 
com 
Stakeholders 
e Estratégia de 
Sustentabilidade
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ara a construção do relatório, 
consultamos diferentes 
stakeholders por meio de 
pesquisa online, com o objetivo 

de entender a percepção deles em relação 
ao ISAE, a sustentabilidade e aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável.

Stakeholders 
principais do ISAE:
• Aluno

• Ex-aluno

• Colaborador

• Professor

• Conselheiro

• Membro da Diretoria

• Fornecedor

• Parceiro Institucional

• Cliente Corporativo

P
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89,5%  indicaram que conhecem ou talvez conheçam os ODS

Os ODS 4, 8 e 9 são os ODS considerados os que a instituição mais 
contribui e exerce impacto positivo.

Os ODS 14, 6, 1 e 2 são os objetivos que os stakeholders acreditam que o 
ISAE menos contribui para o tema com ações ou exerce impacto negativo.
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"Educação de Qualidade, 
preocupação com conforto 

dos alunos e aberturas 
junto a professores."

"DISSEMINAÇÃO 
DA CULTURA DE 
SUSTENTABILIDADE 
E A OPORTUNIDADE 
DE EDUCAÇÃO E A 
TRANSFORMAÇÃO 
ORGANIZACIONAL POR 
MEIO DE ESTÍMULO A 
LIDERANÇA ÉTICA. "

"Qualificar para o trabalho e conscientizar para a sustentabilidade"
"É a promoção da 

cultura sustentável 
em tudo o que faz, 
transcendendo as 

paredes da instituição e 
alcançando a mudança 

global por meio da 
seu relacionamento 

e influência com 
pessoas capazes de 

gerar impacto positivo, 
sejam de instituições 

privadas, públicas ou da 
sociedade."

"É fazer com que 
as pessoas do seu 

relacionamento se sintam 
realmente protagonistas 

na mudança para um 
mundo melhor"

"O ISAE cumpre com excelência o seu papel de propulsor 
de ensino de qualidade, que acaba acarretando em 

melhorias em diversas áreas da sociedade. Obviamente, 
é importante destacar, também, a atuação da instituição 

para o aprimoramento de empresas e cooperativas 
brasileiras, mais uma vez reverberando em vários setores, 

indo muito além dos benefícios econômicos."
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Quais são os programas e ações 
do ISAE relacionados a sustenta-
bilidade mais lembrados em 2021?

Os programas mais conhecidos são: 

• Programa de Voluntariado  
   Executivo Uaná; 

• Perspectivação; 

• Relatório de Sustentabilidade; 
 
• Prêmio Ozires Silva de  
   Empreendedorismo Sustentável.
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Ações de Preservação do Meio Ambiente
PG 7, 8, 9
PRME 2, 5, 6
ODS 6, 7, 12, 13, 15, 17

• Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
• Campanhas de conscientização
• E-books orientativos

Em 2021, o ISAE, em sua nova sede, se beneficia da infraestrutura do Shopping Estação para 
soluções sustentáveis em relação à sua matriz energética, recusos hídricos e gestão de re-
síduos.

Confira abaixo a lista completa de 
projetos e conexões com as inicia-
tivas globais em que somos sig-
natários – Pacto Global e PRME. 

*PG - Princípios do Pacto Global
 
Os dez princípios do Pacto Global são de-
rivados da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, da Declaração da Organização 
Internacional do Trabalho sobre Princípios 
e Direitos Fundamentais no Trabalho, da 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento e da Convenção das Na-
ções Unidas Contra a Corrupção. Como 
organização signatária somos comprometi-
dos a seguir esses princípios no dia a dia das 
operações.
Confirma os princípios no site do Pacto 
Global: https://www.pactoglobal.org.br/10-
principios 

*PRME - Princípios do PRME
 
Propósito, Valores, Método, Pesquisa, Parce-
ria e Diálogo são os seis Princípios que regem 
o PRME. Através desses princípios as insti-
tuições podem relatar seu progresso e boas 
práticas e se engajar em iniciativas e projetos. 

*ODS - Objetivos do Desenvolvim-
ento Sustentável
 
Consulte a lista completa dos ODS clicando 
aqui. https://www.br.undp.org/content/bra-
zil/pt/home/sustainable-development-goals.
html
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Atuação em outros Segmentos
PG 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10
PRME 2, 3, 4, 5, 6
ODS 4, 8, 9, 16, 17

O ISAE participa de conselhos, iniciativas, associações e movimentos, conforme apresentado 
na dimensão Extensão e Projeção Social.

Cursos de MBA, GBA e Mestrado
PG 1, 2, 7, 8, 9, 10
PRME 1, 2, 3, 4, 5, 6
ODS 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17

• Núcleos de Referência e Grupos de Pesquisa 
• Primeiro mestrado no Brasil em Governança e Sustentabilidade
• Programas corporativos na temática de Sustentabilidade

Ações Sociais
PG 1,6
PRME 2, 3, 4, 5, 6
ODS 1, 2, 3, 4,  5, 8, 10, 11, 16, 17

• Projeto Uaná Comunidade com doação do aluguel de brinquedos para a celebração do Dia 
das Crianças do Jardim Acrópoles, no Bairro Cajuru, com impacto em aproximadamente 100 
pessoas; 
• Doação de valores arrecadados para a compra de 32 frangos para a ceia de Natal de algu-
mas das famílias atendidas pela ONG.
• Programa de Bolsa de Estudos para colaboradores e alunos (programas nacionais e interna-
cionais);
• Programa Uaná de Capacitação em Gestão para organizações sociais;
• Programa Uaná Mulheres Empreendedoras com apoio ao capítulo brasileiro do Women In 
March
• Apoio ao movimento O Que Não Nos Disseram, com fornecimento de salas virtuais para as 
reuniões de acolhimento de vítimas de violência contra mulher;
• Eventos mensais da Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável (Diálogos da 
Cátedra). 
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Em todos os programas corporativos da instituição, 
os coordenadores e professores devem indicar a 
aderência dos temas e ementas em relação aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e como 
isso foi explorado dentro de cada disciplina.

Abaixo se encontram os ODS mais abordados dentro 
dos programas ISAE:
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Gestão Responsável
PG 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10
PRME 2, 5, 6
ODS 8, 10, 16, 17

• Adesão a diferentes iniciativas da ONU (Pacto Global, PRME, ODS, UNAI)
• Programa de Integridade
• Política de Gestão de Pessoas - Programa Bem-Estar e Academia ISAE
• Manual de Ética e Conduta para Colaboradores e Fornecedores
• Boas práticas de Governança

Programa de Extensão Perspectivação
PG 6, 7, 8
PRME 1,2,3,4,5, 6
ODS 4,8, 9,10, 16,17

Palestras, Oficinas e Capacitações
PG 1,2,6,7,8,9,10
PRME 2,5,6
ODS 3,4,8,11,12,16,17

• Palestras abertas à comunidade na área de sustentabilidade 
• Oficinas sobre os ODS no Perspectivação
• Palestras em outras instituições nacionais e internacionais sobre sustentabilidade

Parcerias institucionais
PG 1,2,6,7,8,9,10
PRME 5,6
ODS 17

• Governo do Estado do Paraná – Programa Paraná Produtivo
• Agência Curitiba - Projeto Vale do Pinhão
• Programa de Cooperação com Casa Militar
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em ETEs Sustentáveis
• Parcerias com instituições de ensino internacionais

Pesquisa de consulta aos stakeholders
PG 1,2,6,7,8,9,10
PRME 5,6
ODS 4,17

Pesquisa base para elaboração do relatório de sustentabilidade e análise de conhecimento 
dos stakeholders em relação ao tema x instituição.
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Projeto Alumni ISAE
PRME 2,5,6
ODS 4,17

Uma comunidade de relacionamento formada pelos alunos e ex-alunos.

Innovation Experience - ISAE Business
PG 4, 6, 7, 8, 9
PRME 1,2,5
ODS 1,8,9,10,11,17

Promoção da pesquisa e do conhecimento em sustentabilidade
PG 4, 6, 7, 8, 9
PRME 1,2,3,5, 6
ODS 4,8,9,10,11,12,17

• Cátedra Ozires Silva
• Linha de Pesquisa do Mestrado voltada para a Sustentabilidade

Relatório de Sustentabilidade
PG 7, 8, 9
PRME 1,2,3,4, 5, 6
ODS 16, 17
Publicação anual que visa comunicar as metas e ações do ISAE cerca da sustentabilidade 
com todos os stakeholders.

Governança Corporativa
PG 10
PRME 2, 5,6
ODS 8,9,11,12,16,17

Conselhos de Administração e Fiscal, Auditoria Independente e Comitê de Gestão de Crise 
de Imagem.

Compliance
PG 6, 10
PRME 2, 5, 6
ODS 16

Atenção a todo e qualquer tipo de denúncia dentro da instituição pelos canais da Ouvidoria 
ISAE.
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A SDG Dashboard é uma plataforma co-
laborativa de relatórios e análises de dados 
para escolas de negócios globais para com-
partilhar seus impactos de melhores práti-
cas sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (ODS). De-

https://public.tableau.com/profile/sdg.dashboard#!/vizhome/ISAEDB/Dashboard

senvolvida pela Saint Joseph University, o 
quadro permite uma comparação e análise 
dos avanços e desafios.

Outras formas de reporte:

https://public.tableau.com/app/profile/sdg.dashboard/viz/ISAEDB/Dashboard
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C A P Í T U L O  7

Compromissos 
para o 
próximo 
ciclo
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emos como missão “Inspirar 
pessoas e organizações para 
construção de legados sustentáveis” 
e pautado nesse propósito 

seguimos comprometidos com a educação 
que transforma, gerando experiências de 
aprendizagens traduzidas em ação de valor 
presente e futuro. Construímos para este 
novo ciclo trilhas de aprendizagem que 
oportunizam uma educação continuada e 
customização da jornada do aluno.

Com o crescimento da educação a distância 
muitos limites invisíveis foram transpostos 
e continuamos ampliando nossa atuação 
educacional de forma global e integrada. 
Reafirmamos o nosso compromisso, em 
contribuir positivamente para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, presente 
em cada um dos nossos produtos e soluções 
e de seguir fortalecendo o diálogo e a 
transparência com nossos stakeholders.

Seguimos atentos aos desafios globais e com 
prontidão para construir as mudanças e 
transformações necessárias para a formação 
de lideranças globalmente responsáveis.

Tania Mara Lopes
Diretora de Educação

T
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C A P Í T U L O  8

Anexo - 
Lista de 
indicadores 
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s dados reportados são as 
respostas referentes ao Sistema de 
Indicadores de Responsabilidade 
Social Universitária. As 

correspondências encontradas são referentes 
ao GRI Standart (Global Reporting Initiative), 
Principles for Responsible Management 
Education* (PRME), 10 princípios do Pacto 
Global** e Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável***.

*P1: Propósito, P2: Valores, P3: Metodologia, 
P4: Pesquisa, P5:Parcerias, P6: Diálogo.

** DH: Direitos Humanos, TR: Trabalho, MA: 
Meio Ambiente, AC: Anticorrupção

*** A correspondência das metas dos 
ODS com os indicadores GRI foi realizada 
considerando o documento Linking the SDGs 
and the GRI Standards, de Março de 2020, 
acessível clicando aqui.

O
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

1. G
overnança Institucional

M
arco G

eral

L1 Existência de órgãos 
governamentais  e de 
controle que operam 
na atualidade - 
descreva.

O ISAE conta com 
auditoria externa e 
com os conselhos: 
Conselho de 
Administração, 
Conselho Fiscal, 
Diretoria Executiva 
e Comitê de 
Governança e 
Sustentabilidade.

P1 e P2 102-18 AC10

L2 Existência de uma 
declaração expressa 
dos princípios e 
valores que regem a 
instituição - descreva.

Missão: Inspirar 
pessoas e 
organizações para 
construção de 
legados sustentáveis

Visão: ser uma 
Escola de Negócios 
referência 
em educação 
transformadora, 
soluções inovadoras 
e resultados 
sustentáveis.

Valores: Governança, 
inovação, 
sustentabilidade, 
ética, liderança e 
empreendedorismo.

16.3 102-16

L3 Existência de um 
órgão/comitê/ grupo 
externo assessor com 
representação dos 
grupos de interesse - 
descreva.

O ISAE conta com o 
Canal de Ouvidoria e 
o Sindicato - Senalba.

102-43

L4 Existência de 
mecanismos de 
divulgação dos 
princípios e valores 
entre seu pessoal e 
demais relacionados 
da instituição - 
descreva.

O ISAE conta com 
informativo intermo 
e capacitação para 
os colaboradores. 
Além disso, contamos 
com treinamentos 
de professores, tanto 
para os professores 
do ISAE, quanto 
externos. Com outras 
instituições, nacional 
e internacionalmente, 
trabalhamos em 
promoção de cursos, 
visitas técnicas 
e convênios de 
pesquisa.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

1. G
overnança Institucional

C
onfl

ito de  
Interesses

L5 Existência de 
mecanismos para a 
prevenção e resolução 
de conflitos de 
interesse - descreva.

Internamente o ISAE 
possui um código de 
Ética e um programa 
de compliance. Para 
os fornecedores os 
contratos do ISAE 
possuem cláusulas 
anticorrupção e 
due diligence nas 
áreas de gestão 
financeira, contábil 
e fiscal, trabalhista, 
ambiental, jurídica,de 
propriedade 
intelectual e até 
mesmo tecnológica da 
empresa.

P1 e P2 16.6 102-25 AC10

Equidade  

de  

gênero

L6 Existência de 

mecanismos para 

promover a equidade 

de gênero.

N/A 5.5, 16.7 102-24 TR06
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

2. E
stratégia institucional

Integração com
 a sustentabilidade

L7 Existência de um 
compromisso 
explícito com a 
sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social na missão e/ou 
visão institucional 
ou outro documento 
formal - descreva.

Idem L2 P1 e P2

L8 Existência de um 
compromisso 
explícito com 
os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 
- mencione ODS e 
metas priorizadas.

O ISAE realiza 
anualmente um 
processo de consulta 
aos seus principais 
stakeholders para 
a definição de 
uma Matriz de 
Materialidade que 
baliza o seu Relatório 
e as estratégias de 
sustentabilidade 
da instituição. No 
ano de 2021, os ODS 
considerados como 
os que o ISAE tem 
menor atuação 
foram os 14, 01 e 02 
e os que exercemos 
um maior impacto 
positivo são os 04, 08 
e 09. 

Esses dados 
servem de base 
para a construção 
da estratégia de 
Sustentabilidade 
para o próximo ciclo, 
e complementam 
a Campanha 
33for2030, que 
selecionou 33 metas 
dos ODS para 
serem priorizadas 
pelo ISAE até 2030. 
Mais informações 
disponíveis no site: 
sustentabilidade.
isaebrasil.com.br
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

2. E
stratégia institucional

Integração com
 a sustentabilidade

L9 Vinculação a 
iniciativas ou 
programas locais 
ou globais que 
promovem a 
sustentabilidade e 
responsabilidade 
social - descreva

O ISAE está engajado 
com diferentes 
programas e 
iniciativas nacionais 
e internacionais 
relacionadas a 
sustentabilidade, a 
RSC e aos Objetivos 
do Desenvovlimento 
Sustentável.A 
descrição e 
informações estão 
no Capítulo 05: 
Engajamento e 
Protagonismo. 

P1 e P2 102-13

L10 Vinculação de 
um compromisso 
explícito com algum 
movimento que 
promova as compras 
responsáveis (fair 
trate, etc.)

O Código de 
Ética e Conduta 
preconiza uma 
visão sustentável 
e transparente nos 
processos de compra. 
A iniciativa Pacto 
Global traz dentro 
dos seus princípios 
temas relacionados 
a Diretos Humanos e 
Meio Ambiente. 
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

2. E
stratégia institucional

G
rupos de interesse

L11 Existência de 
mecanismos, 
políticas e/ou 
iniciativas para 
a identificação 
e priorização de 
grupos de interesse - 
descreva.

O processo de 
definição de 
stakeholders e 
partes interessadas 
é realizado 
periodicamente de 
maneira conjunta 
entre a área de 
Sustentabilidade da 
instituição, diretoria 
e conselhos. 

P1 e P2 102-40 
e 102-
42

L12 Participação de um 
órgão/comitê/ grupo 
externo assessor 
com representação 
dos grupos de 
interesse no 
desenvolvimento da 
estratégia - descreva.

O Planejamento 
Estratégico para 
o ano de 2021 foi 
construido de 
maneira colaborativa 
envolvendo a 
Diretoria Executiva, 
Líderes do 
ISAE,consultoria 
externa  e 
conselheiros ISAE.

16.7 102-21

P
ropósito

L13 Existência de metas 
sociais e ambientais 
nos objetivos 
estratégicos 
institucionais - 
descreva.

A missão do ISAE 
éInspirar pessoas 
e organizações 
para construção de 
legados sustentáveis. 
Dessa forma, a 
Sustentabilidade 
está inserida de 
forma transversal 
na estratégia, 
influenciando o 
modelo de gestão, 
a construção de 
metas e objetivos da 
instituição.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

2. E
stratégia institucional

P
ropósito

L14 Existência de 
mecanismos 
utilizados para 
divulgar o 
compromisso 
da estratégia 
institucional com 
a sustentabilidade 
ou responsabilidade 
social (objetivos, 
metas, indicadores) 
entre docentes, 
pesquisadores, 
pessoal 
administrativo e 
grupos interessados - 
descreva.

O ISAE publica 
anualmente o 
seu Relatório de 
Sustentabilidade, 
onde apresenta o 
seu compromisso 
formal com a 
sustentabilidade 
para todos os seus 
stakeholders. 
A ferramenta 
disponibiliza as 
ações realizadas 
no ano anterior de 
forma transparente, 
com correspondência 
aosparâmetros 
GRI, Pacto Global, 
PRME e Objetivos 
do Desenvolvimento 
SUstentável.  O 
documento é 
divulgado de 
maneira online 
através do 
sustentabilidade.
isaebrasil.com.
br, com vídeos 
informativos, redes 
sociais e assessoria 
de imprensa.

P1 e P2
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

3. C
ontrole de O

peração

Equipe

L15 Existência de uma 
área ou responsável 
que assegura o 
cumprimento dos 
compromissos com 
a sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social.

A área de 
Sustentabilidade 
é responsável 
por coordenar as 
estratégias e ações de 
sustentabilidade da 
instituição.

P1 e P2 102-14

L16 Número de pessoas 
que compõem 
a equipe de 
sustentabilidade e 
responsabilidade 
social e nível 
hierárquico do 
responsável  da 
equipe.

1 pessoa (Supervisão) 
- a área trabalha 
integrada com 
a Assessoria da 
Presidência e 
Perspectivação.

A
com

panham
ento

L17 Existência de 
mecanismos e/
ou iniciativas 
de avaliação de 
riscos e impactos 
(econômicos, sociais 
e ambientais) - 
descreva.

A instituição possui 
uma área de BI que 
analisa projeções do 
mercado. Além disso, 
através de reuniões 
semanais, um 
grupo de gerentes e 
diretores analisa os 
riscos econômicos 
para ações de 
correção de rota. 

102-15

L18 Existência de 
mecanismos para 
avaliar o sistema de 
gestão dos riscos  
e impactos com 
atores externos 
interessados 
(beneficiários, 
público alvo, 
comunidades 
externas ) - descreva.

Comitê de Gestão de 
Riscos e Imagem
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

3. C
ontrole de O

peração

A
com

panham
ento

L19 Existência de 
mecanismos de 
monitoramento 
sobre metas sociais 
e ambientais 
nos objetivos 
estratégicos 
institucionais - 
descreva.

As metas são 
acompanhadas 
pela Área de 
Sustentabilidade. 

P1 e P2

L20 Existência de 
mecanismos de 
monitoramento 
específicos sobre 
os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável e suas 
metas - descreva.

As metas são 
acompanhadas 
pela Área de 
Sustentabilidade.



80 Relatório de Sustentabilidade 2022

Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

3. C
ontrole de O

peração

A
com

panham
ento

L21 Existência de 
um esquema 
de formação e 
treinamento ao 
pessoal sobre 
os valores 
institucionais, os 
compromissos com 
a sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social e as políticas/
procedimentos 
relacionados - 
descreva.

A Academia ISAE 
tem o objetivo de 
desenvolver e reter 
os colaboradores, 
assegurando 
resultados 
sustentáveis, 
alinhados 
aos objetivos 
estratégicos do ISAE.

P1 e P2

4. R
elatório e prestação de contas

R
elatório

L22 Existência de 
mecanismos 
de relatório do 
desempenho dos 
compromissos com 
a sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social e os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável - período 
de publicação.

Idem L14

L23 Mencione o ano do 
início das atividades 
de informação 
ou relatório de 
sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social.

O Relatório de 
Sustentabilidade 
é publicado desde 
2004

L24 Mencione a 
metodologia 
utilizada (própria, 
GRI, IR, COE).

GRI integrado 
com o COP 
(Communication 
on Progress do 
Pacto Global) e 
o SIP (Sharing 
Information 
on Progress do 
PRME). Desde 2019 
o ISAE passou a 
reportar utilizando 
o Sistenma de 
Indicadores de 
Responsabilidade 
Social Universitária.



81Relatório de Sustentabilidade 2021

Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

4. R
elatório e prestação de contas

Verifi
cação e com

unicação

L25 Existência de 
mecanismos de 
verificação externa 
da informação 
ou relatório de 
sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social - descreva.

Não existe uma 
auditoria externa 
para o Relatório. 
Os dados são 
coletados pelas 
áreas e aprovados 
pela Diretoria da 
Instituição. Apenas 
dados financeiros 
e contáveis 
passam por 
auditoria externa 
especializada. 

P1 e P2 102-56

L26 Mecanismo de 
implantação , 
comunicação 
e divulgação 
da informação 
ou relatório de 
sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social - descreva.

Idem L14

L27 Mencione na 
informação 
ou relatório de 
sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
social o desempenho 
dos compromissos 
com os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Social - período de 
publicação.

O ISAE reporta o seu 
desempenho aliado 
aos Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável 
desde 2015, com o 
lançamento dos 
ODS.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

5. M
elhora e inovação

A
ções

L28 Porcentagem de 
cumprimento 
dos propósitos, 
objetivos e metas 
estabelecidos 
na estratégia 
institucional.

No ano de 2021, 
as metas tiveram 
grandes alterações 
devido a pandemia, 
além de grandes 
mudanças no quadro 
funcional. Dessa 
forma, os resultados 
não foram mapeados. 

P1 e P2

L29 Número de ações 
de melhora 
ou inovações 
implementadas / 
total de planos de 
ações ou inovações 
de melhora 
propostas.

Não mensurado

D
esenvolvim

ento
L30 Número de 

patentes, direitos 
de propriedade, 
protótipos obtidos 
associados à 
sustentabilidade e/
ou responsabilidade 
durante o último ano 
- descreva.

N/A

6. Im
pacto

D
ocência

L31 Ex-alunos formados 
com empresas, 
cargos ou atividades 
associadas à 
sustentabilidade e 
responsabilidade 
social.

Não mensurado

L32 Ex-alunos formados 
destacados, 
reconhecidos 
pelas realizações 
associadas a seu 
compromisso com 
a cidadania e a 
transparência.

Não mensurado
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 E
ST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

6. Im
pacto

Pesquisa

L33 Referências e 
reconhecimentos 
significativos dos 
resultados da 
pesquisa.

Não mensurado P1 e P2

L34 Uso e/ou aplicação 
dos resultados e 
achados da pesquisa 
em iniciativas, 
programas e/ou 
projetos.

Todas as pesquisas 
desenvolvidas 
são aplicáveis por 
ser um Mestrado 
Profissional.

E
xtensão

L35 Melhoras realizadas 
como resultado das 
iniciativas, projetos 
e/ou programas de 
extensão social.

Não mensurado
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

0. Inform
ação geral

A
lcance

T1 Número de 
programas 
acadêmicos por 
tipo (graduação, 
especialização, 
mestrado, doutorado) 
com antiguidade.

Consultar Tabela 01 P1 e P2

C
om

prom
isso com

 a Sustentabilidade

T2 Existência 
de políticas, 
alinheamentos, 
procedimentos 
ou critérios de 
sustentabilidade ou 
responsabilidade 
social para os 
programas 
acadêmicos - 
descreva.

O design instrucional 
dos Programas 
de Graduação, 
Pós-Graduação 
e extensão são 
norteados pelos 
principios da 
Sustentábilidade e 
responsábilidade 
social. Uma 
evidência deste fato é 
que em todo relatório 
docente prenchido 
é necessário relatar 
o vínculo aos ODS 
daquela disciplina.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

0. Inform
ação geral

C
om

prom
isso com

 a Sustentabilidade

T3 Existência de políticas, 
alinheamentos ou 
critérios para o desenho 
das malhas curriculares 
em conjunto com 
stakeholders externos   
(ex-alunos, setor 
produtivo, setor público, 
sociedade civil, entre 
outros) - descreva.

O design instrucional 
da Faculdade ISAE 
Brasil, em especial 
em seus cursos In 
Company, tem a 
sua construção em 
conjunto com nossos 
clientes e parceiros de 
mercado, passando por 
diversos momentos 
de validação, ajustes 
e construção coletiva 
antes do eventual 
fechamento. Neste 
sentido toda nossa 
contrução é coletiva e 
participativa.

P1 e P2
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

0. Inform
ação geral

C
om

prom
isso com

 a Sustentabilidade

T4 Existência de 
mecanismos utilizados 
para divulgar políticas, 
alinhamentos, 
procedimentos 
ou critérios de 
sustentabilidade ou 
responsabilidade social 
a docentes, pessoal 
administrativo e 
estudantes - descreva.

Antes do envio de cada 
aula é enviado aos 
docentes um copilado 
de dados sobre as 
políticas institucionais 
do ISAE e boas práticas 
de atuação, este 
material é intitulado 
manual docente, bem 
como a equipe de 
suporte em aula tem 
o trabalho de reforço 
destas informações.

P1 e P2

1. Form
ação responsável

Ética e C
idadania

T5 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano 
de cada programa / 
duração.

N/A

T6 Número de 
estudantes 
participantes por 
cada ação, evento ou 
campanha / total de 
estudantes. 

N/A

T7 Número de matérias 
e/ ou disciplinas 
associadas por 
programa / total 
de matérias por 
programa.

27 disciplinas 
diferentes 
relacionadas a 
sustentabilidade 
de 263 disciplinas 
diferentes que 
ocorreram

Sustentabilidade e/ou 

R
esponsabilidade Social

T8 Número de matérias 
e/ ou disciplinas 
associadas por 
programa / total 
de matérias por 
programa.

27 disciplinas 
diferentes 
relacionadas a 
sustentabilidade 
de 263 disciplinas 
diferentes que 
ocorreram
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

1. Form
ação responsável

Sustentabilidade e/ou R
esponsabilidade Social

T9 Número de 
estudantes 
participantes por 
programa / total 
de estudantes por 
programa.

Média de 40 alunos 
por turma, com 
um total de 5709 
alunos em todos os 
programas (palestras 
chegam a 200 
participante, por isso 
o número mais alto)

P1 e P2

T10 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano 
de cada programa.

Ações: 
Assinatura de Adesão: 
1 -  Integração da 
Instituição ao Instituto 
Rede Brasil do Pacto 
Global

Campanhas de Mkt:  16 
1. Apoio à Campanha 
dos 17 ODS realizada 
pelo Pacto Global  
2. Workshop "SDGs and 
ESG: Making Business a 
Force for Good” 
3. Apoio ao CR3+ 2021 
"Innovation shaping a 
susteinable future" 
4. Apoio na divulgação 
do BSIEM 
5. Apoio na divulgação 
do Diálogos da Cátedra 
com mote geral 
"Empreendedorismo e 
Inovação Sustentáveis: 
o futuro é agora!" 
abordando debates em 
7 eventos 
6. Apoio no evento 
on-line "Contribuições 
das pesquisas dos 
programas stricto sensu 
dos ODS" 
7. Apoio ao Webinar 
"Social Impact in 
Emerging Markets" 
8. Divulgação da 
pesquisa sobre 
Diversidade 
9. Portal ISAE Coop 
10. Divulgações 
para reforço sobre a 
importância do cuidado 
da saúde como Outubro 
Rosa 
11. Novembro Azul 
12. Dia da Consciência 
Negra 
13. Releases e conteúdos 
no blog do site para 
apoio na divulgação do 
lançamento do livro 
"Sustentabilidade no 
Agronegócio" 
14. "Conheça 4 
documentários sobre 
sustentabilidade e 
mudanças climáticas"  
15. "Como a prática do 
cooperativismo pode 
ser sustentável?"  
16. "O DNA do 
cooperativismo é a 
sustentabilidade"

Publicações de 
Periódicos Científicos: 
02 - Lançamento da 2ª  
e 3ª edições da Revista 
Mosaicos.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

1. Form
ação responsável

Sustentabilidade e/ou R
esponsabilidade Social

T11 Número de 
estudantes 
participantes por 
cada ação, evento 
ou campanha por 
programa / total de 
estudantes.

N/A P1 e P2

T12 Número de docentes 
vinculados ao 
desenvolvimento 
destas temáticas / 
total docentes por 
programa.

O ISAE possui 40 
docentes cadastrados 
que atuam com 
a temática de 
susténtabilidade, 
frente aos 340 
professores que 
temos cadastrados. 
No ano de 2021 
tivemos a atuação 
de 3 docentes 
ligados ao tema 
sustentabilidade 
frente aos 96 que 
atuaram conosco.

T13 Número de horas 
atribuídas a 
docentes para o 
desenvolvimento 
destas temáticas / 
por semestre.

Tivemos 90 horas 
de disciplinas 
ligadas ao tema da 
sustentabilidade 
em 2021, frente as 
6516 horas de aula 
realizadas.

T14 Porcentagem de 
cumprimento das 
metas estabelecidas 
para as diferentes 
ações, eventos ou 
campanhas por ano.

N/A

Liderança responsável

T15 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano 
de cada programa.

Não mensurado
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

1. Form
ação responsável

Liderança responsável

T16 Número de 
estudantes 
participantes, 
ações, eventos ou 
campanhas / total de 
estudantes.

Nao mensurado P1 e P2

T17 Número de matérias 
e/ou disciplinas 
associadas por 
programa / total 
de matérias por 
programa.

27 disciplinas 
diferentes 
relacionadas a 
sustentabilidade 
de 263 disciplinas 
diferentes que 
ocorreram.

T18 Porcentagem de 
cumprimento das 
metas estabelecidas 
para as diferentes 
ações, eventos ou 
campanhas por ano.

46,1% de 
cumprimento 
da meta de 
sustentabilidade 
financeira.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

1. Form
ação responsável

C
onsum

o responsável

T19 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano.

Idem T 30            P1 e P2

T20 Número de 
estudantes 
participantes em 
cada ação, evento ou 
campanha / total de 
estudantes.

Os dados não são 
segmentados pois 
as atividades tem 
participação ativa da 
comunidade externa.

T21 Número de matérias 
e/ou disciplinas 
com conteúdo 
relacionado por 
programa / total 
de matérias por 
programa.

N/A

T22 Porcentagem de 
cumprimento das 
metas estabelecidas 
para as diferentes 
ações, eventos ou 
campanhas por ano.

46,1% de 
cumprimento 
da meta de 
sustentabilidade 
financeira.

2. Form
ação pertinente

C
ontato com

 a realidade  

e contexto socioeconôm
ico

T23 Número de matérias 
e/ou disciplinas 
que utilizam a 
metodologia de 
aprendizagem 
baseada em projetos 
sociais. 

Não ocorreu.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

2. Form
ação pertinente

C
ontato com

 a realidade  

e contexto socioeconôm
ico

T24 Número de 
estudantes 
participantes 
nas matérias e/
ou disciplinas 
que utilizam a 
metodologia de 
aprendizagem 
baseada em projetos 
sociais / total de 
estudantes

Não mensurado. P1 e P2

Validação externa

T25 Existência 
de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios para o 
desenho das grades 
curriculares em 
conjunto com 
stakeholders 
externos  (ex-alunos, 
setor produtivo, 
setor público, 
sociedade civil, entre 
outros).

O design instrucional 
da Faculdade ISAE 
Brasil, em especial 
em seus cursos In 
Company, tem a 
sua construção em 
conjunto com nossos 
clientes e parceiros 
de mercado, 
passando por 
diversos momentos 
de validação, ajustes 
e construção coletiva 
antes do eventual 
fechamento. Neste 
sentido toda nossa 
contrução é coletiva 
e participativa.

T26 Existência de 
processos de 
validação e/ou 
revisão para o 
desenho das grades 
curriculares em 
conjunto com 
stakeholders 
externos  (ex-alunos, 
setor produtivo, 
setor público, 
sociedade civil, entre 
outros).

Nos cursos de 
Pós-Graduação 
e Extensão da 
Faculdade ISAE 
Brasil, em sua 
totalidade In 
Company, todas as 
grades curriculares 
são construidas 
em conjunto com 
os clientes e/
ou profissionais 
referência no 
assunto, passando 
por diversas 
validações e revisões 
antes da execução. 
Nosso processo de 
venda In Company 
é consultivo, ou seja, 
sempre conta com 
participação externa.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

3. P
luralidade na Form

ação

Interdisciplinariedade

T27 Existência de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios de 
interdisciplinariedade 
para docentes - 
descreva.

Os currículos devem 
atentar para a 
interdisciplinaridade, a 
transdisciplinaridade e 
a pluridisciplinaridade;

Interdisciplinaridade 
no desenvolvimento 
dos conteúdos, 
possibilitando a 
abordagem do objeto 
de estudos sob diversos 
olhares, incluindo a 
perspectiva da análise 
teórica, de questões 
contemporâneas, bem 
como da dimensão 
sociocultural;

Os professores de 
disciplinas afins 
deverão elaborar 
em conjunto os seus 
respectivos programas 
de curso, que ficarão 
arquivados na 
Secretaria, sendo a 
sequência do conteúdo 
programático de 
um dependente 
da sequência dos 
demais, revelando a 
interdisciplinaridade;

P1 e P2
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

3. P
luralidade na Form

ação

Interdisciplinariedade

T27 Existência de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios de 
interdisciplinariedade 
para docentes - 
descreva.

Nas propostas 
pedagógicas serão 
trabalhadas: a 
flexibilidade, a 
interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade;

O Núcleo de Apoio 
Pedagógico (NAP) ao 
Discente tem como 
finalidade: assessorar 
o corpo docente nas 
fases de planejamento, 
execução e avaliação, 
buscando a qualidade 
do processo de ensino-
aprendizagem. Com 
esse propósito, são 
promovidos cursos 
tendo como foco o 
aprimoramento do 
processo de ensino-
aprendizagem, 
bem como serão 
organizadas oficinas 
sobre conteúdos de 
interdisciplinaridade, 
inteligências múltiplas, 
elaboração de projeto 
pedagógico, uso dos 
recursos de informática 
na educação, entre 
outros considerados 
necessários à 
capacitação do corpo 
docente para o exercício 
de suas atividades 
acadêmicas

P1 e P2
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

3. P
luralidade na Form

ação

Interdisciplinariedade

T28 Número de áreas 
do conhecimento 
dos docentes por 
programa / total 
de docentes por 
programa.

No ano de 2021 houve 
uma atuação em 
9 áreas diferentes 
princípais de atuação, 
com a atuação de 94 
docentes diferentes.

P1 e P2

M
ulticulturalidade

T29 Existência de políticas, 
alineamentos 
ou critérios de 
intercâmbio e/ou 
internacionalização 
do programa 
acadêmico - descreva.

O Programa de 
Mobilidade Estudantil 
ISAE é um programa 
do Núcleo de Relações 
Internacionais, 
veiculado ao 
Instituto Superior 
de Adminstração e 
Economia - ISAE, que 
visa proporcionar 
intercâmbio de 
estudantes entre 
o ISAE e outras 
Instituições de 
Ensino Superior 
(IES) e Escolas de 
Negócio, nacionais 
e internacionais, 
possibilitando 
aos envolvidos a 
oportunidade de 
realizar atividades 
de graduação, 
pós graduação e 
aperfeiçoamento 
profissional 
nas instituições 
conveniadas, obtendo 
aproveitamento no 
seu curso de origem.

T30 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano 
de cada programa.

.BSIEM Program- 
Business for Social 
Impact in Emerging 
Markets, programa 
de intercâmbio entre 
alunos de mercados 
emergentes;

.Workshop Online 
com Oklhanome 
University no tema 
How To Co-Create a 
Better World

.International Trade 
Center Executive 
Program in Trade 
for Sustainable 
Development
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

3. P
luralidade na Form

ação

M
ulticulturalidade

T31 Número de 
estudantes 
participantes / total 
de estudantes

Consultar Tabela 2. P1 e P2

T32 Número de 
estudantes que 
provêm de outro país 
por programa/ total 
de estudantes por 
programa.

Consultar Tabela 3.

T33 Número de 
estudantes que 
provêm de outra 
cidade por programa 
diferente à cidade 
onde este foi 
desenvolvido/ total 
de estudantes por 
programa.

Consultar Tabela 4.

T34 Número de docentes 
que provêm de outro 
país por programa/ 
total de docentes por 
programa.

O ISAE não possui 
professores 
provenientes de 
outros países.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. E
N

SIN
O

4. Integração da Form
ação com

 os O
bjetivos de D

esenvolvim
ento Sustentável

C
om

prom
isso A

genda 2030

T35 Mencione os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
relacionados nas 
grades curriculares 
ou atividades de 
formação por 
programa acadêmico.

Os ODS mais citados 
pelos docentes mais 
trabalharam em aula, 
segundo o relatório 
docente, foram: 04, 
08, 09, 11 e 16.

P1 e P2

T36 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano 
de cada programa 
associando os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável.

Idem T10

T37 Número de 
estudantes 
participantes em 
cada ação, evento ou 
campanha / total de 
estudantes.

Os dados não são 
segmentados pois 
as atividades tem 
participação ativa da 
comunidade externa.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
E

SQ
U

ISA

0. Inform
ação geral

A
lcance

R1 Número de linhas, 
grupos ou projetos 
de pesquisa 
com estatuto e 
antiguidade.

"2 Linhas de 
Pesquisa: Governaça 
e Sustentabilidade.      
Os docentes 
participam em três 
grupos de pesquisa 
registrados no CNPq. 
As atividades  
possuem parceiros 
em instituições como: 
UFPR, PUCPR, UFMT, 
FURB."

P4

R2 Existência 
de políticas, 
alinhamentos, 
procedimentos 
ou critérios de 
sustentabilidade ou 
responsabilidade 
social para as 
atividades de 
pesquisa - descreva.

Todas as pesquisas 
desenvolvidas pelos 
mestrandos devem 
ter seu tema alinhado 
com os ODS. 

R3 Existência 
de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios para o 
desenho e avaliação 
dos projetos de 
pesquisa em conjunto 
com stakeholders 
externos (ex-alunos, 
setor produtivo, setor 
público, sociedade 
civil, entre outros) - 
descreva.

Todas as dissertação, 
para aprovação, conta 
com a participação de  
um membro externo, 
que geralmente 
é um professor 
de outra IES com 
conhecimento no 
tema explorado e 
também profissional 
com notorio saber 
para melhor 
avaliação e poder 
de contribuição 
aos projetos 
apresentados.

 

C
om

prom
isso com

 a sustentabilidade

R4 Existência de 
mecanismos 
utilizados para 
divulgar políticas, 
alinhamentos, 
procedimentos 
ou critérios de 
sustentabilidade ou 
responsabilidade 
social a 
pesquisadores, 
pessoal 
administrativo e 
grupos interessados - 
descreva.

Comunicação/Equipe 
Marketing/Comercial.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
E

SQ
U

ISA

1. Pesquisa responsável

U
tilidade do conhecim

ento

R5 Número de 
pesquisas validadas 
por stakeholders 
externos (ex-alunos, 
setor produtivo, 
setor público, 
sociedade civil, entre 
outros) / total de 
pesquisas.

137 pesquisas 
validadas em bancas 
de qualificação 
e defesa (de 2017 
a 2021), sendo 18 
desenvolvidas em 
2021.

P4

R6 Número de estudos 
empíricos / total de 
pesquisas.

Todas as pesquisas 
são empíricas, pois 
é um Mestrado 
Profissional. Em 2021 
foram realizadas 18 
defesas.

A
cesso do conhecim

ento

R7 Número de versões 
oferecidas sem custo 
das pesquisas / total 
de pesquisas.

Número de bolsistas 
em 2021 e no total 
dos 5 anos. Dados de 
2020: 115 de um total 
de 119.

R8 Existência de 
mecanismos 
utilizados para 
divulgar as versões 
oferecidas sem 
custo das pesquisas - 
descreva.

Repositório 
Institucional ISAE - 
onde são divulgadas 
as dissertações/
pesquisas dos 
egressos do Mestrado 
no site da Instituição. 

2. V
inculação à responsabilidade social e/ou 

sustentabilidade

A
lineam

entos

R9 Número de 
pesquisas realizadas 
sob os alinhamentos 
de sustentabilidade 
ou responsabilidade 
social / total de 
pesquisas realizadas.

137 (de 2017 a 2021) 18 
(2021).

R10 Número de 
pesquisadores 
informados, 
treinados ou 
formados com 
base nos critérios 
éticos / total de 
pesquisadores.

12 professores.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
E

SQ
U

ISA

2. V
inculação à responsabilidade social e/ou sustentabilidade

P
rodução em

 responsabilidade social R
S

R11 Número de linhas 
da pesquisa em 
Responsabilidade 
Social e/ou 
Sustentabilidade / 
total de linhas da 
pesquisa.

1 P4

R12 Número de 
pesquisadores em 
Responsabilidade 
Social e/ou 
Sustentabilidade 
/ total de 
pesquisadores.

137 (de 2017 a 2021) 18 
(2021).

R13 Número total de 
produtos acadêmicos 
em Responsabilidade 
Social e 
Sustentabilidade / 
total de produtos 
acadêmicos.

18 (2021) - Todos os 
produtos acadêmicos 
tem relação com o 
tema por se tratar de 
linhas de pesquisa 
em Governança e 
Sustentabilidade.  

Mais informações 
no Capítulo 04 
- Dimensões da 
Estratégia - Pesquisa.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
E

SQ
U

ISA

3. Pesquisa colaborativa

C
ooperação

R14 Número de convênios 
de pesquisa e 
cooperação.

Em 2021 foram 11 - 
Projetos de Pesquisa e 
Parceria:

1. Cidades 
Sustentáveis: 
Governança e 
Inovação

2. INCT em Estações 
Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto

3. Disseminação dos 
ODS

4. Cooperativas de 
crédito: Estudo de 
caso das sociedades 
garantidoras de 
crédito no Estado do 
Paraná

5. Governança e 
gestão de riscos para a 
redução de desastres 
socioambientais: 
conceitos e aplicações

6. Turismo em tempos 
de pandemia: Uma 
análise multi e trans-
escalar

7. Cidades e soluções: 
Ecossocioeconomias 
urbanas - Cadeias 
socioprodutivas 
sustentáveis que 
promovem o bem 
viver territorial

8. Governança e 
Sustentabilidade 
- desafios 
ecosocioeconômicos - 
Fundação Araucária        

9. Cultura de inovação 
e sustentabilidade                                                                                                                                 
           

P4
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
E

SQ
U

ISA

3. Pesquisa colaborativa

C
ooperação

R14 Número de convênios 
de pesquisa e 
cooperação.

10. A Educação para a 
Sustentabilidade

11. Governança 
para o Terceiro 
Setor: Arquitetura 
e Boas Práticas de 
Governança a partir 
da Formação de um 
Conselho Consultivo 
para o Nosso Canto, 
de Foz.

P4
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
E

SQ
U

ISA

3. Pesquisa colaborativa

C
ooperação

R15 Número de pesquisas 
conjuntas ou em 
co-autoría/ total de 
pesquisas.

No quadriênio (2017-
2020) os resultados da 
Produção Bibliográfica 
são:

Artigos publicados: 65 
trabalhos

Livros Obra Completa: 
12

Capítulos de Livro: 46

Em 2021 forma 
publicados: Livros: 5; 
Capítulos de livros: 22 
e artigos: 8.   

P4

V
inculação à 

com
unidade

R16 Número de pesquisas 
que utilizem 
metodologias 
participativas (que 
incluam atores 
externos interessados) 
/ total de pesquisas.

Dados não 
mensurados.

4. Integração da pesquisa com
 os O

bjetivos de D
esenvolvim

ento Sustentável

C
om

prom
isso A

genda 2030

R17 Mencione os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
priorizados nas 
atividades de 
pesquisa.

Todos os ODSs Tendo 
os ODSs 8,9,10, 11, 13 e 17 
mais frequentes.

R18 Número de linhas de 
pesquisa associadas 
aos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável / total de 
linhas de pesquisa.

2

R19 Número de 
pesquisadores 
que trabalham 
em projetos de 
pesquisa associados 
aos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável / total de 
pesquisadores.

Em 2021: 12 professores 
e os 18 alunos.

R20 Número total 
de publicações 
associadas aos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável / total de 
publicações.

Em 2021: Livros: 5; 
Capítulos de livros: 22 
e artigos: 8.Publicação 
uma edição da Revista 
Científica Mosaicos .
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4. E
X

T
E

N
SÃ

O
 O

U
 P

R
O

JEÇ
Ã

O
 SO

C
IA

L

0. Inform
ação geral

A
lcance

E1 Número de 
iniciativas, 
projetos e/ou 
programas de 
cada categoria 
por ano e 
antiguidade.

Perspectivação com suas 13 
atividades desde 2003.

P5 e P6

C
om

prom
isso com

 a sustentabilidade

E2 Existência 
de políticas, 
alinhamentos, 
procedimentos 
ou critérios de 
sustentabilida-
de ou responsa-
bilidade social 
para as ativida-
des de extensão 
- descreva.

Um dos critérios para aceitação 
das propostas de oficinas para o 
perspectivação é a identificação 
com os ODS.

E3 Existência 
de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios 
para o desenho 
e avaliação 
dos projetos 
de extensão 
ou projeção 
social com 
atores externos 
interessados 
(beneficiários, 
público alvo, 
comunidades 
externas ) - 
descreva.

Sim todas as atividades do 
Perspectivação passam por 
avaliação.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4. E
X

T
E

N
SÃ

O
 O

U
 P

R
O

JEÇ
Ã

O
 SO

C
IA

L

0. Inform
ação geral

C
om

prom
isso com

 a 

sustentabilidade

E4 Existência de 
mecanismos 
utilizados para 
divulgar políticas, 
alinhamentos, 
procedimentos 
ou criterios de 
sustenibilidade o 
responsabilidade 
social a 
pesquisadores, 
pessoal 
administrativo  e 
grupos interesados - 
descreva.

Endomarketing 
, campanhas 
de Marketing, 
Assessoria de 
Imprensa.

P3. P5 e 
P6

1. R
esposta às necessidades dos benefi

ciários ou público alvo.

Validação externa

E5 Existência de 
mecanismos de 
validação e/ou 
aceitação por parte 
de atores externos 
interessados.

Sim. Avaliação 
realizada com as 
ONGS no programa 
Uaná/PMI.

E6 Número de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
realizados com 
validação e/ou 
aceitação por parte 
de stakeholders 
externos 
interessados / 
total de iniciativas, 
projetos e/
ou programas 
realizados.

Não mensurado.

C
anais de atenção

E7 Existência de 
mecanismos e/
ou canais de 
comunicação 
para atender as 
solicitações dos 
beneficiários ou 
público alvo.

Sim.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4. E
X

T
E

N
SÃ

O
 O

U
 P

R
O

JEÇ
Ã

O
 SO

C
IA

L

1. R
esposta às necessidades dos 

benefi
ciários ou público alvo.

C
anais de atenção

E8 Número de 
solicitações 
atendidas dos 
beneficiários ou 
público alvo / total 
de solicitações 
recebidas.

N/A P5 e P6

2. A
rticulação com

 atores relevantes.

A
gendas de desenvolvim

ento local e global

E9 Existência de 
mecanismos 
de priorização 
das agendas de 
desenvolvimento.

Sim – um dos 
critérios para 
aceitação das 
propostas de 
oficinas para o 
perspectivação é a 
identificação com os 
ODS. 
  

E10 Número de 
iniciativas, projetos 
ou programas 
com priorização 
de agendas de 
desenvolvimento / 
total de iniciativas, 
projetos e/
ou programas 
realizados.

Realizadas 81 oficinas 
de aprendizagem 
relacionadas aos 
ODS 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 
13, 16, 17.

C
om

unidade acadêm
ica

E11 Número de 
iniciativas, projetos 
ou programas com 
participação de 
estudantes / total de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
realizados.

1- Programa - CASOL 
– 26 ONGS e 52 
voluntários.

E12 Número de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
com participação de 
docentes / total de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
realizados.

Realizadas 81 oficinas 
; 1 programa de 
voluntariado - UANÁ 
; 4 programas de 
Desenvolvimento 
Profissional, 1 
Programa de 
Coaching.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4. E
X

T
E

N
SÃ

O
 O

U
 P

R
O

JEÇ
Ã

O
 SO

C
IA

L

3. A
cesso e participação de com

unidades vulneráveis e/ou m
inorias

U
tilidade e contribuição das 

intervenções

E13 Número de iniciativas, 
projetos e/ou progra-
mas que cumprem os 
critérios mínimos re-
queridos na avaliação 
/ total de iniciativas, 
projetos e/ou progra-
mas realizados.

Todos. P5 e 
P6- 

E14 Número de iniciativas, 
projetos e/ou pro-
gramas melhorados 
/ total de iniciativas, 
projetos e/ou progra-
mas por ano.

• OFICINAS 81 
• PDP – 4 
• COACHING –  
4 SEMANAS 
• UANÁ/PMI –  
12 ENCONTROS

Seleção e vinculação

E15 Existência de meca-
nismos de priorização 
e seleção de comuni-
dades vulneráveis e/
ou minorias para a 
realização de iniciati-
vas, programas e/ou 
projetos.

Não.

E16 Número de iniciativas, 
projetos e/ou progra-
mas dirigidos a comu-
nidades vulneráveis e/
ou minorias / total de 
iniciativas, projetos e/
ou programas reali-
zados.

3 - Programa de exten-
são em Gerencimanto 
de projetos pra ONGs 
e voluntários, realiza-
do em parceria com o 
Project Management 
Institute (UANÁ/PMI); 
Coordenação e apoio 
ao trabalho do movi-
mento internacional 
Women In March; 

Realização e apoio 
ao Dia das Crianças 
realizado com a ONG 
Escolhidos por Deus 
para Servir.

E
m

poderam
ento das com

unidades

E17 Existência de meca-
nismos de consulta às 
comunidades benefici-
árias para a concreção 
das iniciativas, progra-
mas e/ou projetos.

Não.

E18 Número de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas verificados 
e validados por benefi-
ciários ou o público 
alvo / total de total de 
iniciativas, projetos e/
ou programas.

Todos os programas 
são verificados e sub-
metidos à avaliação 
dos beneficiários.

E19 Número de iniciativas, 
projetos e/ou progra-
mas verificados e va-
lidados por externos 
interessados / total de 
iniciativas, projetos e/
ou programas

1 - programa - Uaná/
PMI.

E20 Número de iniciativas, 
projetos e/ou progra-
mas cuja liderança 
foi assumida pela 
comunidade / total de 
iniciativas, projetos e/
ou programas.

Não.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4. E
X

T
E

N
SÃ

O
 O

U
 P

R
O

JEÇ
Ã

O
 SO

C
IA

L

4.C
ooperação público /privada

C
olaboração institucional

E21 Número de 
alianças, convênios 
ou acordos com 
instituições.

4 - Programa 
de extensão em 
Gerencimanto de 
projetos pra ONGs e 
voluntários, realizado 
em parceria com o 
Project Management 
Institute.; 
Coordenação e 
apoio ao trabalho 
da Cátedra 
Ozires Silva de 
Empreendedorismo 
Sustentável; 
Coordenação e 
apoio ao trabalho 
do movimento 
internacional 
Women In March; 
Programa Business 
for Social Impact in 
Emerging Markets 
- intercâmbio 
virtual acadêmico 
em parceria com 
cindo instituições de 
ensino superior.

P5 e P6

E22 Número de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
realizados em 
aliança / total de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
realizados.

4 - Programa 
de extensão em 
Gerencimanto de 
projetos pra ONGs e 
voluntários, realizado 
em parceria com o 
Project Management 
Institute.; 
Coordenação e 
apoio ao trabalho 
da Cátedra 
Ozires Silva de 
Empreendedorismo 
Sustentável; 
Coordenação e 
apoio ao trabalho 
do movimento 
internacional 
Women In March; 
Programa Business 
for Social Impact in 
Emerging Markets 
- intercâmbio 
virtual acadêmico 
em parceria com 
cindo instituições de 
ensino superior.

P
rojetos para a 

sustentabilidade

E23 Número de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
de promoção da 
Responsabilidade 
Social e/ou 
Sustentabilidade / 
total de iniciativas, 
projetos e/
ou programas 
realizados.

UANÁ/PMI - 12 EN-
CONTROS

CÁTEDRA Ozires 
Silva de Empreende-
dorismo Sustentável: 

OFICINAS do 
Perspectivação: não 
mensurado



108 Relatório de Sustentabilidade 2022

Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4. E
X

T
E

N
SÃ

O
 O

U
 P

R
O

JEÇ
Ã

O
 SO

C
IA

L

5. Integração da extensão com
 os O

bjetivos de D
esenvolvim

ento Sustentável.

C
om

prom
isso A

genda 2030

E24 Existência de 
mecanismos de 
priorização dos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável nas 
atividades de 
extensão ou projeção 
social.

Sim – um dos 
critérios para 
aceitação das 
propostas de 
oficinas para o 
perspectivação é a 
identificação com os 
ODS.

P5 e P6

E25 Número de 
iniciativas, 
programas e/ou 
projetos de extensão 
por Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável / total de 
projetos de extensão.

Não mensurado.

E26 Número de 
estudantes, docentes 
e/ou pessoal 
administrativo 
que trabalham 
em iniciativas, 
programas e/
ou projetos de 
extensão associados 
aos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável / total de 
projetos de extensão.

UANÁ – 4 
PROFESSORES 
ATIVOS

64 – ATIVOS NAS 
OFICINAS

15 – ALUNOS

5 - 
COLABORADORES

E27 Mencione os 
Objetivos do 
Desenvovlimento 
Sustentável 
priorizados nas 
atividades de 
extensão e projeção 
social

Não mensurado.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

1. Im
pacto am

biental

E
nergia

AE1 Existência de 
mecanismos para a 
melhoria do uso da 
energia - descreva.

Shopping Estação 
- compra energia 
elétrica no mercado 
livre, com melhor 
preço, e oferece ao 
condôminos.

P7 7.3, 8.4, 
12.2

302-5 EN 2A

AE2 Número total de 
unidades de medida 
de consumo de 
energia por fonte.

Uma fonte. 7.2, 7.3, 8.4, 
12.2, 13.1

302-1 EN2A

Á
gua

AE3 Existência de 
mecanismos para o 
manejo e redução da 
água - descreva.

Shopping Estação 
- faz a utilização de 
poço artesiano para o 
consumo de água aos 
condôminos.

6.4 303-3 EN2B

AE4 Número total de 
unidades de medida 
de consumo de água 
por fonte.

Uma fonte. 6.3, 6.4, 
6A, 6B, 
12.4

303-1 EN2B
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

1. Im
pacto am

biental

B
iodiversidade

AE5 Existência de 
construções, sedes 
ou operações em 
áreas protegidas ou 
próximas que afetem 
a biodiversidade.

N/A P7 6.6, 14.1, 
15.1, 15.5

304-1 EN2G

AE6 Existência de 
mecanismos 
de mitigação 
ou restauração 
em matéria de 
biodiversidade.

N/A 6.6, 14.2, 
15.1, 15.5

304-3 EN2G

E
m

issões

AE7 Existência de 
mecanismos de 
medição  e manejo 
de emissões 
significativas (gases 
de efeito estufa 
(GEE), substâncias 
destruidoras da capa 
de ozônio e outras) - 
descreva.

Não. 3.9, 12.4, 
13.1, 14.3

305-1, 
305-2 e 
305-3

EN2A 
e 
EN2D

E
fl

uentes e resíduos

AE8 Existência de 
mecanismos de 
medição  e manejo 
de resíduos e lixo/
aterros - descreva.

Shopping Estação - 
destina lixo orgânico 
e lixo reciclado 
para Empresas de 
destinação correta e 
manejo do lixo.

3.9, 6.3, 
6.4, 6.6, 
12.4, 12.5, 
14.1, 15.1

306-1, 
306-2 e 
306-3

EN2C 
e EN2F
P

revenção

AE9 Existência de 
mecanismos de 
identificação e 
prevenção de riscos e 
controle de acidentes 
relacionados à 
operação.

Alarme de incêndio, 
sitema de extintores, 
rotas de Fuga, em 
caso de Incêndio.

102-15 EN1A e 
EN1B
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

1. Im
pacto am

biental

Investim
entos

AE10 Existência de políti-
cas, alinhamentos ou 
critérios de investimento 
e desenvolvimento de 
tecnologias para reduzir 
o impacto ambiental da 
operação.

Não. P7 EN3A

AE11 Número de projetos de 
investimento e/ou desen-
volvimento de tecnologia 
para reduzir o impacto 
ambiental da operação

Não. EN3A

C
um

prim
ento

AE12 Número de sanções, 
multas e/ou advertências 
pelo incumprimento da 
legislação ambiental.

Não. 16.3 307-1

Fornecim
ento

AE13 Existência de políticas, 
alineamentos ou crité-
rios para a seleção e con-
tratação de provedores 
que garantam o cuidado 
do meio ambiente.

Não.

AE14 Número de fornecedores 
escolhidos e contratados 
sob estes critérios / total 
de fornecedores.

Não. 308-1

Transporte

AE15 Existência de políti-
cas, alinhamentos ou 
critérios de mitigação do 
impacto ambiental deri-
vado das atividades de 
transporte associadas à 
comunidade acadêmica.

Não.

AE16 Número de iniciativas, 
programas e/ou projetos 
associados à mitigação 
do impacto ambiental 
derivado das atividades 
de transporte.

Não.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

2. A
spectos trabalhistas

E
m

prego

AL1 Número total 
de empregados 
dividisos por gênero, 
tempo de serviço e 
tipo de contrato e 
informação salarial.

Consultar Tabela 5 
e 5.1.

P2 e P6 8.5, 10.3 102-8 HU2D

AL2 Número total de 
novas contratações x 
tipo de contrato. 

Consultar Tabela 6. 5.1, 8.5, 8.6, 
10.3

401-1

C
um

prim
ento

AL3 Existência de 
mecanismos 
que assegurem 
o cumprimento 
das condições de 
trabalho exigidas 
legalmente.

Sim - O ISAE segue as 
normas estabelecidas 
pela CLT e CCT 
sindical.

HU2A , 
HU2B, 
HU2C 
e 
HU2D

AL4 Existência de 
mecanismos de 
prevenção que 
evitem situações 
de assédio e/ou 
perseguição no lugar 
de trabalho num 
nível físico, verbal, 
sexual, psicológico e/
ou ameaças

Sim - Existência do 
Manual de Ética e 
conduta para clientes 
e fornecedores. 
E conselho para 
orientação ética.

HU3A
R

elações

AL5 Número de situações 
de assédio e/
ou perseguição 
apresentados no ano.

0 HU3A

AL6 Número de situações 
de assédio e/
ou perseguição 
resolvidas / total de 
situações de assédio 
e/ou perseguição 
apresentadas no ano.

0 HU3A
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

2. A
spectos trabalhistas

Saúde e segurança

AL7 Existência de meca-
nismos para garantir 
a saúde e a seguran-
ça dos trabalhadores 
(programas de saúde 
ocupacional e segu-
rança industrial, ele-
mentos de proteção, 
riscos profissionais, 
comitê paritario etc.)

Sim - Previsto pela 
CLT e pela CCT sindi-
cal - Temos programa 
de saúde ocupacional 
PCMSO e o  PAE - 
Programa de Apoio 
aos empregados.

P2 e P6 3.3, 8.8 403-1, 
403-2 e 
403-3

TA03, 
TA04, 
TA05, 
TA06

Participação

AL8 Existência de polí-
ticas, alinhamentos 
ou critérios para 
informação e parti-
cipação do pessoal 
sobre mudanças que 
os afetem significati-
vamente.

São realizadas as 
reuniões da Direto-
ria para definições e 
avaliações(REDIR) e 
do núleo estratégico 
de negócios sema-
nalmente, bem como,  
reuniões mensais 
com os colaboradores.

8.8 402-1

Inclusão

AL9 Existência de polí-
ticas, alinhamentos 
ou critérios para 
garantir a diversi-
dade e igualdade de 
oportunidades dos 
trabalhadores.

Sim - Programa de 
diversidade.

5.1,5.5, 8.5 405-1

AL10 Existência de meca-
nismos de geração de 
emprego e inclusão 
laboral de minorias.

Programas de in-
clusão: Pessoas com 
Deficiência (PCD), 
Jovem Aprendiz. 

5.1,5.5, 8.5 405-1
Form

ação

AL11 Existência de meca-
nismos de promoção, 
formação e capaci-
tação dos trabalha-
dores.

Sim -  Programas de 
Desenvolvimento  
(Academia ISAE, 
Avaliação de Poten-
cial e competências). 
OBS: A avaliação de 
Potencial não pode 
ser aplicada esse ano 
devido a pandemia.

8.2, 8.5 404-2

AL12 Número de horas 
de formação por 
trabalhadores por 
categoria ou nível e 
gênero.

Não foram 
mensuradas, mas 
são realizados com 
frequencia ações de 
capacitação.

4.3, 
4.4, 
4.5, 
5.1,  
8.2,  
10.3

404-1

AL13 Porcentagem de 
empregados que 
recebem avaliações 
periódicas do desem-
penho e desenvolvi-
mento profissional.

100% - Avaliação de 
Desempenho e Com-
petências.

5.1, 8.5, 
10.3

404-3
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

3. R
espeito aos direitos hum

anos (D
H

)

C
um

prim
ento

AH1 Existência 
de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios respeito aos 
direitos humanos 
por parte da 
instituição e seus 
representantes.

Sim - Alinhamento 
estratégico alinhado 
aos ODS. 

P7 3.3, 8.8 403-1, 
403-2 e 
403-3

HU1A, 
HU1B e 
HU1C

A
com

panham
ento

AH2 Existência de 
mecanismos de 
monitoramento, 
avaliação e controle 
que assegurem 
a proteção dos 
direitos humanos 
de trabalhadores 
e comunidades 
relacionadas.

Sim - Alinhamento 
estratégico, código de 
ética e conduta.

8.8 402-1

Form
ação

AH3 Existência de 
mecanismos de 
formação para 
empregados sobre os 
aspectos de direitos 
humanos relevantes 
para suas atividades.

Programa de 
Desenvolvimento - 
Academia ISAE.

5.1,5.5, 8.5 405-1 LA4A

AH4 Existência de 
mecanismos de 
formação para o 
pessoal de segurança 
nos aspectos de 
direitos humanos 
relevantes para suas 
atividades. 

Programa de 
Desenvolvimento - 
Academia ISAE.

5.1,5.5, 8.5 405-1

Verifi
cação externa

AH5 Existência de 
mecanismos 
de verificação 
de terceiros 
independentes 
para garantir o 
respeito dos direitos 
humanos por parte 
da instituição.

Código de Ética e 
Conduta.

8.2, 8.5 404-2

Fornecim
ento

AH6 Existência 
de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios para a 
seleção e contratação 
de provedores 
que garantam o 
respeito dos direitos 
humanos.

Código de Ética e 
Conduta,  Política de 
Compliance - Due 
Diligence.

4.3,4.4, 
4.5,5.1, 8.2, 
10.3

404-1

AH7 Número de 
provedores 
selecionados e 
contratados sob 
estes critérios / total 
de provedores.

Todos os 
fornecedores do 
ISAE são contratdos 
conforme nosso 
Código de ética, 
Política de 
Compliance e Due 
Dilligence. Número 
não mensurado. 

5.1, 8.5, 
10.3

404-3
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

3. R
espeito aos direitos hum

anos (D
H

)

Sanções

AH8 Existência de 
mecanismos para 
tomar medidas 
disciplinares internas 
diante violações aos 
direitos humanos.

Cômite de Gestão 
de Crises e Imagem, 
Códito de Ética e 
Conduta.

P7 HU5A 
e 
HU6A

Liberdade de 

associação

AH9 Existência 
de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios para 
assegurar que se 
exerça o direito 
à liberdade de 
associação por parte 
dos empregados.

Código de Ética e 
Conduta.

412-1 HU4C

Trabalho 

infantil e 

forçado

AH10 Existência 
de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios que impedem 
o trabalho infantil ou 
trabalho forçado.

O ISAE segue as 
normas estabelecidas 
pela CLT para 
contratação de 
colaboradores. Possui 
o Código de ética e 
conduta, e conselho 
para orientação ética.

412-2 HU1A, 
HU1B 
e 
HU1C

N
ão 

discrim
inação

AH11 Existência 
de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios para evitar 
a discriminação 
em qualquer forma 
(gênero, raça, religião, 
etc.)

Código de Ética e 
Conduta.

D
eslocam

ento
AH12 Existência 

de políticas, 
alinhamentos ou 
critérios para evitar 
o deslocamento ou 
cumplicidade em 
deslocar pessoal de 
suas próprias terras.

N/A
A

cessibilidade

AH13 Existência 
de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios para 
promover a inclusão 
e acessibilidade de 
públicos em condição 
de incapacidade 
física aos processos 
formativos (motriz, 
auditiva, visual, etc.)

Sim - Politica de 
inclusão para PCD.

412-3

AH14 Número de pessoas 
em condição de 
incapacidade 
na instituição - 
discriminado por 
motriz, visual, 
auditivo e cognitivo

3 colaboradores, 2 
colaboradores visuais, 
1 colaborador motriz.

AH15 Número de incidentes, 
denúncias, demandas 
ou requerimentos 
devido às barreiras 
de acessibilidade 
físicas presentes na 
instituição (rampas, 
elevadores, banhos, 
material, capacitação 
do pessoal)

Não há registros.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

3. R
espeito aos direitos hum

anos (D
H

)

B
em

-estar

AH16 Existência 
de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios que 
promovam a oferta 
de alimentação 
saudável, equilibrada 
e /ou orgânica na 
instituição.

Sim -  Programa Bem-
Estar.

P7

4. A
nticorrupção

M
ecanism

os

AA1 Existência 
de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios para 
evitar o suborno 
e a corrupção em 
qualquer forma.

Sim. O ISAE conta 
com um programa de 
Integridade e com o 
Código de Ética.

P7 16.5 205-2 AC1A, 
AC1B, 
AC1C, 
AC1D e 
AC1E

AA2 Existência de 
mecanismos de 
sensibilização e 
capacitação para 
o pessoal docente, 
administrativo 
e estudantes da 
instituição em 
procedimentos 
de anticorrupção 
(incluindo cópia, 
fraude, plagio) 
, diretrizes de 
operação e sanções.

Sim. Temos 
treinamento docente 
e administrativo 
baseado em nosso 
código de ética. Além 
disso, os alunos 
recebem diretrizes 
em sala de aula.

16.5 205-2 AC1C

AA3 Existência de 
mecanismos de 
monitoramento 
para evitar suborno, 
extorsão, desfalque, 
favoritismo 
(nepotismo, 
patrocínio), fraude 
entre outros.

O ISAE possui 
canal de denúncia 
que é a ouvidoria 
e o Sindicato dos 
Trabalhadores 
(Senalba).

16.5 205-1

AA4 Existência de 
mecanismos 
para selecionar 
investimentos, 
alianças e 
associações com 
base em políticas 
anticorrupção.

Sim. Contamos com 
mecanismo de Due 
Diligence.

AC2A
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

4. A
nticorrupção

Sistem
a de D

enúncias

AA5 Existência de 
um sistema 
independente 
e confiável que 
promova o reporte 
de situações 
anómalas e 
denúncias. 

Ouvidoria 
Institucional.

P7

AA6 Número de 
denúncias 
relacionadas 
com conflitos 
de interesse, 
plágio, cópia para 
pessoal docente, 
administrativo e 
estudantes / total de 
situações resolvidas.

0

AA7 Número de 
incidentes, 
denúncias, 
demandas ou 
requerimentos da 
justiça sobre práticas 
de corrupção por 
ano.

0

AA8 Número de ações 
corretivas / Total de 
denúncias.

58  ouvidorias 
registadas em 2021.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

4. A
nticorrupção

Fornecim
ento

AA9 Existência de 
mecanismos de 
seleção e contratação 
de provedores, 
revendedores ou 
contratados com 
base em políticas 
anticorrupção.

Sim. P7

AA10 Número de 
provedores 
selecionados e 
contratados sob 
estes critérios / total 
de provedores.

Todos os que venham 
fechar contrato com 
o ISAE.

C
oncorrência Leal

AA11 Existência 
de políticas, 
alinhamentos 
ou critérios para 
evitar práticas 
monopolisticas 
e desleais com 
a concorrência 
(cartazes, dumping 
etc.)

N/A 16.3 206-1

AA12 Número de 
incidentes, 
denúncias, 
demandas ou 
requerimentos da 
justiça sobre práticas 
de monopólio por 
ano.

N/A 16.3 206-1
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

5. A
D

M
IN

IST
R

A
Ç

Ã
O

5. P
rom

oção e C
om

unicação

O
ferta A

cadêm
ica

AP1 Existência de 
mecanismos para 
o manejo e difusão 
de informação 
completa, precisa 
e compreensível 
com respeito aos 
programas e/ou 
serviços oferecidos - 
descreva

Site ISAE, E-mail 
Marketing,, Landing 
Pages, Plataforma 
Sympla, Akna, 
WhatsApp, Redes 
Sociais (Facebook, 
Instagran e LinkedIn) 
e Assessoria de 
Imprensa.

P7 12.8 417-1 HU5A

P
rom

oção e M
arketing

AP2 Existência de 
mecanismos 
para assegurar 
a veracidade, 
transparência 
das atividades 
de marketing, 
publicidade e 
comunicações - 
descreva

Sim. Conteúdo 
com informações 
e dicas nos canais 
de comunicação  
/ Semana do 
Conhecimento ISAE 
- Foco em Liderança 
Inovadora / Apoio ao 
CMO Insights 2021/
Portal de conteúdos 
Content Place.

16.3 417-2  e 
417-3

HU5A 

AP3 Existência de 
mecanismos 
para assegurar a 
transmissão de 
valores construtivos 
para a sociedade 
nas comunicações e 
ações de marketing 
sem promover 
a discriminação 
e  estereótipos - 
descreva

O ISAE realiza as 
campanhas de 
marketing de acordo 
com seu código 
de ética, política 
de Compliance 
e de acordo com 
os princípios das 
iniciativas de que 
somos signatários 
em que é vetado 
qualquer prática 
discriminatória ou 
discurso de ódio.

P
rivacidade

AP4 Existência de 
mecanismos para 
garantir o respeito 
à privacidade 
da informação 
confidencial 
de estudantes, 
docentes, pessoal 
administrativo, 
clientes e/ou 
usuários - descreva

O ISAE possui 
uma política 
de privacidade 
que indica as 
regras de coleta, 
armazenamento, 
tratamento e 
compartilhamento de 
dados pessoais dos 
titulares, incluindo 
o registro das 
atividades realizadas, 
atendendo as 
exigências das leis 
em vigor no Brasil, 
especialmente 
a Lei Geral de 
Proteção de Dados 
e ao Marco Cívil 
da Internet.tários 
em Redes Sociais 
e assessoria de 
imprensa. Pesquisa 
de Satisfação no final 
das ações.

16.3, 16.10 418-1 HU3B

Q
ueixas e solicitações

AP5 Existência de 
mecanismos 
para assegurar a 
identificação de 
petições, queixas, 
solicitações e/ou 
felicitações por 
parte de estudantes, 
clientes e/ou 
usuários - descreva

 Ouvidoria 
Institucional.
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Tipo Produto Familia Produto 2017 2018 2019 2020
Aberto GBA 44 43 52 13
Aberto Graduação 6 6 4 4
Aberto MBA 87 108 121 113
Aberto MBA Online 22 0 5 9
Aberto Mestrado 3 2 1 2
Aberto Mód. Internacional 1 0 1 0
In Company GBA 65 78 86 41
In Company MBA 16 7 2 3

Indicador T1 - Número de Turmas de Programas Acadêmicos

Tipo Produto Familia Produto 2017 2018 2019 2020
Aberto GBA  841  812  730  179 
Aberto Graduação  75  101  77  42 
Aberto MBA  3.390  3.290  2.883  2.101 
Aberto MBA Online  274  649  489  150 
Aberto Mestrado  46  51  48  52 
Aberto Mód. Internacional  25  -    20  - 
In Company GBA  1.706  2.365  1.947  1.071 
In Company MBA  584  245  69  118

Indicador T31 - Resumo Total do Número de Alunos do ISAE

Tipo Produto Familia Produto 2017 2018 2019 2020
Aberto GBA 0,12% 0,49% 0,68% -
Aberto Graduação 4,00% 6,93% 6,49% 7,14%
Aberto MBA 0,88% 0,82% 0,59% 0,19%
Aberto MBA Online 0,00% 0,62% 0,61% -
In Company GBA 0,00% 0,04% 0,00% -

Indicador T32 - Resumo Percentual de Estrageiros por Produto

Tipo Produto Familia Produto 2017 2018 2019 2020
Aberto GBA 32,10% 29,68% 57,67% 5,03%
Aberto Graduação 30,67% 23,76% 25,97% 9,52%
Aberto MBA 31,65% 32,83% 45,96% 2,48%
Aberto Mestrado 19,57% 19,61% 27,08% 5,77%
Aberto Mód. Internacional 80,00% ND ND ND
In Company GBA 91,91% 91,67% 95,99% 6,16%
In Company MBA 84,08% 71,84% 60,87% 27,12%

Indicador T33 - Resumo Percentual de Alunos que Provêm de Outra 
Cidade Diferente do Curso
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Colaboradores Mulheres Homens Total
PJ 5 14 17

CLT 43 23 66

ESTÁGIO 0 0 0

Total 48 37 83

AL1 - Número total de empregados dividisos por gênero,  
tempo de serviço e tipo de contrato e informação salarial

Faixas Salariais
R$ 1.000 - 2.000 7 8,43%

R$ 2.000,01-4.000 44 53,01%

R$ 4.000,01-6.000 12 14,46%

R$ 6.000,1-8.000 4 4,82%

R$ 8.000,01-10.000 6 7,23%

R$ 10.000,01-15.000 4 4,82%

R$ 15.000,01 - Acima 6 7,23%

Total 83 100,00%

Tempo de Serviço
0 meses - 2 anos 31 37,35%

2,1 -5 anos 31 37,35%

5,1 -10 anos 13 15,66%

10,1-15 anos 3 3,61%

Acima de 15,1 anos 5 6,02%

Colaboradores Mulheres Homens Total
PJ 2 2 4

CLT 4 5 9

ESTÁGIO 0 0 0

Total 6 7 13

AL2 - Número total de novas contratações x tipo de 
contrato.

Indicador T32 - Resumo Percentual de Estrageiros por Produto
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Acesse também  a versão  
online do relatório:

isaebrasil.com.br/sustentabilidade

http://sustentabilidade.isaebrasil.com.br �
https://www.isaebrasil.com.br/sustentabilidade
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