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s dados abaixo 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***.

O *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.

https://www.globalreporting.org/media/lbvnxb15/mapping-sdgs-gri-update-march.pdf
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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 
seguintes orgãos 
de governança: 
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.

Comitê de Ética, 
Canal de Ouvidoria 
e o Sindicato 
representativo dos 
colaboradores - 
Senalba.

102-43

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

Possuimos um 
informativo intermo 
e capacitação para 
os colaboradores. 
Contamos com 
treinamentos de 
professores, tanto 
para os professores 
do ISAE, quanto 
externos. Com outros 
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

Con
fl

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  

gên
ero

L6 Existência de 

mecanismos 

para promover a 

equidade de gênero.

Não existe nenhuma 

polítifca específica 

além das indicadas 

no Código de Ética.

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
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

2. Estratégia 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 2020, os ODS 
considerados como 
os que o ISAE tem 
menor atuação 
foram os 13, 14 e 15 
e os que exercemos 
um maior impacto 
positivo são os 04, 
08 e 17. 

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
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

2. Estratégia 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
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

2. Estratégia 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

Propósito

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
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

2. Estratégia institucional

Propósito

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, brindes 
promocionais, redes 
sociais, eventos 
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
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

3. Controle 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

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

2 Pessoas (1 
Coordenação e 1 
Analista)

102-14

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. 

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

102-15
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

3. Controle 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.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

3. Controle 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.

102-50
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

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

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

Idem L14 102-56

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
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

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 2020, 
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.

Dados não 
mensurados

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.

2

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

Dados não 
mensurados
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

1. LID
ER

A
N

ÇA
 E EST

R
A

T
ÉG

IA
 IN

ST
IT

U
CIO

N
A

L

6. Im
pacto

Pesquisa

L33 Referências e 
reconhecimentos 
significativos dos 
resultados da 
pesquisa.

N/A P1 e P2 102-56

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

O ISAE possui 
5 Núcelos de 
Referência que reune 
alunos, professores 
, pesquisadores 
e profissionais 
externos para 
pesquisar e 
desenvolver 
diferentes projetos. 
Foram desenvolvidos 
também 12 projetos 
de Pesquisa. Mais 
informações 
no Capítulo 
04 - Dimensões 
da Estratégia - 
Pesquisa. 

Extensão

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

O resultado das 
atividades colabora 
para uma avaliação 
constante e melhoria 
contínua.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

0. Inform
ação geral

A
lcance

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

Veja a Tabela T01 
que está na  
página 104

P1 e P2

Com
prom

isso com
 a Sustentabilidade

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

Para a elaboração 
dos programas, 
é encaminhado 
o briefing do 
produto ao docente. 
No documento 
há informações 
referentes ao 
objetivo do curso, 
carga horária, 
ementa, metodologia, 
resultados esperados, 
público alvo e 
diferenciais. Além 
disso, é solicitado 
ao docente que este 
indique a relação 
do conteúdo com os 
ODS, podendo ser 
uma ligação direta 
(temática ou objetivo 
da atividade) ou 
indireta (abordagem 
dos ODS em 
exercícios, cases, etc.) 
dentro dos relatórios 
docentes.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

0. Inform
ação geral

Com
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 portfólio ISAE é 
formado por três 
eixos principais: 
Governança; Inovação 
e Sustentabilidade. 
Em 2019, o portfólio 
foi requalificado 
com base em três 
etapas: mapeamento 
e análise dos cursos 
e produzidos nos 
últimos três anos, 
conforme os três eixos 
estratégicos; realização 
de três workshops 
de cocriação com 
colaboradores e 
docentes para discutir 
quais as principais 
necessidades e 
desafios percebidos 
pelo mercado, também 
conforme eixo; e 
realização de um 
benchmarking global, 
onde buscou-se a 
visão das principais 
instituições de ensino 
internacionais e 
referências de pesquisa 
dentro do universo 
de Governança, 
Sustentabilidade 
e Inovação, sendo 
pesquisados livros, 
revistas, artigos 
científicos, relatórios, 
cursos e programas 
educacionais para 
confirmar os desafios 
encontrados nos 
workshops e buscar 
outros temas a serem 
inseridos no portfólio.

No 2º semestre de 2020, 
o Collab surgiu e as 
áreas de criação das 
Soluções Customizadas 
do ISAE (ISAE LAB + 
ISAE INOVA + ISAE 
COOP) foram unificadas 
para fortalecer a 
atuação da instituição 
nos três eixos 
estratégicos.

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. EN
SIN

O

0. Inform
ação geral

Com
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.

Como um dos 
mecanismos de 
divulgação, temos o 
PDRIT - Programa de 
Desenvolvimento da 
Rede ISAE de Talentos 
que foi criado com o 
intuito de qualificar 
nossos professores, não 
somente em relação à 
Governança, Inovação 
e Sustentabilidade, 
mas em tudo o que 
engloba a instituição, 
e posteriormente, 
foi adaptado para 
a participação dos 
colaboradores ISAE.

Além desse 
programa, atuamos 
com documentos 
orientativos, 
encaminhados pelo 
Sistema Integra e 
o conteúdo sempre 
é reforçado em 
reuniões anteriores as 
atividades assumidas 
na instituição.

P1 e P2

1. Form
ação responsável

Ética e Cidadania
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.

0

Sustentabilidade e/ou 

R
esponsabilidade Social

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

28 de 82 matérias 
(34,15%)
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

1. Form
ação responsável

Sustentabilidade e/ou R
esponsabilidade Social

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

874 estudantes 
participantes/3256 
no total

P1 e P2

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

"Apoio ao Smart City 
Session 2020  
Selo Sesi ODS 2020  
 Integração da 
Instituição à Rede 
Brasil do Pacto 
Global 
 ISAE Talks  
E-book Consumo 
Consciente – Fatos 
e Dicas / Guia 
com dicas para a 
organização dentro 
de casa e ajudar o 
planeta  
 Semana do 
Conhecimento ISAE 
- Foco na Gestão 
da Espiritualidade, 
Gestão do Estresse 
e Desenvolvimento 
Espiritual  
Apoio à causas 
sociais nas redes 
sociais: semana 
contra o racismo, 
apoio ao orgulho 
LGBT, novembro azul  
Webinar Meio 
ambiente e Gestão: 
o mundo pós 
pandemia  
 Arrecadação para 
a Comunidade do 
Caximba através 
da Campanha dos 
cursos do ISAE 
Online  
13º Prêmio Ozires 
Silva 
2ª Ed. Revista 
Mosaicos 
Governança e 
Sustentabilidade 
Apoio à 37ª Oficina 
de Música de 
Curitiba  
Bate-papo com 
aluno do MBA de 
Desenvolvimento 
Humano de Gestores, 
Vinícius Santana 
sobre objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável e 
Esportes."
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
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.

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

P1 e P2

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

6,22%

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

Dados não 
mensurados

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.

Confraria Onlive - 
Learning Agility 

Conteúdo com 
informações e 
dicas nos canais de 
comunicação 

Apoio institucional 
EWMS (a Big Bang by 
Kotler and Partners) 

Apoio ao Talk Com 
Investidores - Portal 
Gestão da Crise, de 
Londrina-PR 

Semana do 
Conhecimento ISAE 
- Foco em Liderança 
Inovadora
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

1. Form
ação responsável

Liderança responsável

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

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

P1 e P2

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

1,22%

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

N/A
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

1. Form
ação responsável

Consum
o responsável

T19 Número de 
ações, eventos ou 
campanhas por ano.

ISAE Talks Consumo 
e Produção 
Sustentável

E-book Consumo 
Consciente – Fatos 
e Dicas / Guia 
com dicas para a 
organização dentro 
de casa e ajudar o 
planeta

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.

0

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

N/A

2. Form
ação pertinente

Contato com
 a realidade  

e contexto socioeconôm
ico

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

Graduação 
em Processos 
Gerenciais – Projeto 
Transbordar.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

2. Form
ação pertinente

Contato 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

Esses dados são 
mensurados apenas 
para o programa 
de Graduação, 
totalizando 35 alunos

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).

Idem T2

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).

O mix de produtos 
escolhido para a 
programação vigente 
é definido com base 
em pesquisas de 
mercado, envolvendo 
stakeholders. 
Quando há produtos 
já existentes que 
serão relançados, 
há a revisão do 
programa em 
conjunto com o 
especialista. Quando 
novos, a construção 
é coletiva (ISAE + 
stakeholders)
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

3. Pluralidade na Form
ação

Interdisciplinariedade

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

Temos o PDI (Plano 
de Desenvolvimento 
Individual) que trata 
com certa frequência 
da importância da 
interdisciplinaridade. 
Contudo o PDI não é 
uma política exclusiva 
disso, é um documento 
mais abrangente. 
Seguem alguns trechos 
do PDI que mencionam 
a interdisciplinaridade:

Os currículos devem 
atentar para a 
interdisciplinaridade, a 
transdisciplinaridade e 
a pluridisciplinaridade. 
(p. 32 –  referente 
ao tema princípios 
filosóficos);

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. (p. 37 
– freferente ao  tema 
seleção de conteúdos); 

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. 
(p. 37 – falando do tema 
seleção de conteúdos);

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. EN
SIN

O

3. Pluralidade 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. 
(p. 45 – freferente 
ao tema inovações 
significativas);

O Núcleo de Apoio 
Didático-Pedagógico 
ao Docente 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. (p. 87 – 
referente ao tema plano 
de carreira).

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. EN
SIN

O

3. Pluralidade na Form
ação

Interdisciplinariedade

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

São 259 áreas 
segmentadas de 
conhecimento entre 
os 448 docentes 
analisados.

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. EN
SIN

O

3. Pluralidade na Form
ação

M
ulticulturalidade

T31 Número de 
estudantes 
participantes / total 
de estudantes

Veja a Tabela T31 que 
está na página 104

P1 e P2

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

Veja a Tabela T32 
que está na  
página 104

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

Veja a Tabela T33 
que está na  
página 104

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

Os docentes são 
todos brasileiros
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

2. EN
SIN

O

4. Integração da Form
ação com

 os O
bjetivos de D

esenvolvim
ento Sustentável

Com
prom

isso A
genda 2030

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

Mais informações 
sobre essa dimensão 
pode ser encontradas 
no Capítulo 06 do 
Relatório

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
ESQ

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 dissertações, 
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 

Com
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.

O Relatório de 
Sustentabilidade 
e os canais de 
comunicação interna 
são utilizados para 
a disseminação e 
divulgação.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
ESQ

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.

119 pesquisas 
validadas em bancas 
de qualificação e 
defesa

P4

R6 Número de estudos 
empíricos / total de 
pesquisas.

Mais informações 
no Capítulo 04 
- Dimensões da 
Estratégia - Pesquisa. 

A
cesso do conhecim

ento

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

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. 
Pode ser acessado em 
repositorio.isaebrasil.
com.br

2. Vinculação 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.

119 pesquisas e 
dissertações

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

12 professores 
pesquisadores
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
ESQ

U
ISA

2. Vinculação à responsabilidade social e/ou sustentabilidade

Produção em
 responsabilidade social R

S

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

1 Linha de Pesquisa P4

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

N/A

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

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
ESQ

U
ISA

3. Pesquisa colaborativa

Cooperação

R14 Número de convênios 
de pesquisa e 
cooperação.

Projetos de Pesquisa e 
Parceria:

1. Cidades 
Sustentáveis: 
Governança e 
Inovação

2. Reservatório 
Piraquara II (PR): 
Avaliação das cargas 
afluentes de fósforo 
e do balanço hídrico 
com vistas à gestão 
sustentável

3. INCT em Estações 
Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto

4. Disseminação dos 
ODS

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

6. Mapeamento de 
situação da COVID-19 
no Estado do Paraná e 
Região Metropolitana 
de Curitiba

7. Gestão de riscos para 
a redução de desastres 
socioambientais: 
dos conceitos às 
aplicabilidades

8. Indicadores para 
os programas do 
Plano de Governo da 
Prefeiruta Municipal 
de Curitiba a partir 
das Metas dos ODS e 
do Programa Cidade 
Sustentáveis

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

P4
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
ESQ

U
ISA

3. Pesquisa colaborativa

Cooperação

R14 Número de convênios 
de pesquisa e 
cooperação.

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

11. Gestão empresarial 
e sustentabilidade: 
Proposta de um 
aplicativo a partir da 
criação de indicador 
de certificações de 
sustentabilidade1

P4
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

3. P
ESQ

U
ISA

3. Pesquisa colaborativa

Cooperação

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

P4

Vinculação 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

Com
prom

isso A
genda 2030

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

Todos os ODSs se 
relacionam direta e 
indiretamente, tendo 
os Objetivos 8,9,10, 
11, 13 e 17 como mais 
frequentes.

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

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

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

12 professores 
pesquisadores e 39 
alunos pesquisadores. 

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

A temática do 
mestrado induz que 
as pesquisas tenha 
a conexão direta ou 
indireta com os ODS. 
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

4
. EX

T
EN

SÃ
O

 O
U

 P
R

O
JEÇÃ

O
 SO

CIA
L

0. Inform
ação geral

A
lcance

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

69 Oficinas de Aprendizagem 
(23 novos temas)

02 Plano de desenvolvimento 
Pessoal;

1 Semana de coaching – 15 
atendimentos;

136 Orientações a novos alunos

5 Receptivos aos alunos

4 Oficinas de Aprendizagem 
oferecidas aos clientes do In 
company

P3. P5 e 
P6

Com
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.

Realização de Workshops sobre 
emprendedorismo, inovação e 
sustentabilidade;

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.

Capacitação para mulheres 
em situação de vulnerabiliade 
social (mulheres carrinheiras)
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4
. EX

T
EN

SÃ
O

 O
U

 P
R

O
JEÇÃ

O
 SO

CIA
L

0. Inform
ação geral

Com
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.

Realização de 
encontros (Diálogos 
da Cátedra) com 
professores 
pesquisadores e 
sociedade.

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.

Após cada atividade 
é realizada uma 
avaliação de 
desempenho. 

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.

Programas de 
extensaõ de 
gerenciamento 
de progeitos (26 
ONGs e 100 pessoas 
impactadas);

01 capacitação 
para 30 mulheres 
em situação de 
vulnerabiliade

02 ações de 
revitalização de 
escolas (escola Maria 
do Carmo e da Escola 
Campo Mourão)

Arrecadação de 
produtos de higiene 
em comemoração ao 
mês da mulher.

Doação de alimentos 
(50 quilos de açúcar, 
40 quilos de café, 5 
caixas de bolachas 
variadas)para a 
ONGs; 

Doação de móveis e 
utensílios.

Canais de atenção

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

A comunicação 
é realizada 
preferencialmente 
de forma digital, 
através de e-mail ou 
whatsapp.
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4
. EX

T
EN

SÃ
O

 O
U

 P
R

O
JEÇÃ

O
 SO

CIA
L

1. R
esposta às necessidades dos 

benefi
ciários ou público alvo.

Canais de atenção

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

1642 solicitação/
participações de 
alunos ex alunos, 
professores e 
colaboradores

P3. 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

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

Idem E6

Com
unidade acadêm

ica

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

Idem E6

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

Idem E6



90 Relatório de Sustentabilidade 2021

Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4
. EX

T
EN

SÃ
O

 O
U

 P
R

O
JEÇÃ

O
 SO

CIA
L

3. A
cesso e participação de com

unidades vulneráveis e/ou m
inorias

U
tilidade e contribuição das 

intervenções

E13 Número de inicia-
tivas, projetos e/
ou programas que 
cumprem os critérios 
mínimos requeridos 
na avaliação / total 
de iniciativas, proje-
tos e/ou programas 
realizados.

Idem E6 P3. P5 e 
P6

E14 Número de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas melhora-
dos / total de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas por ano.

Idem E01

Seleção e vinculação

E15 Existência de me-
canismos de priori-
zação e seleção de 
comunidades vulne-
ráveis e/ou minorias 
para a realização de 
iniciativas, progra-
mas e/ou projetos.

Os parceiros e orga-
nizações são sele-
cionadas seguindo 
critérios de vulnera-
bilidade e impacto. 

E16 Número de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas dirigidos 
a comunidades 
vulneráveis e/ou 
minorias / total de 
iniciativas, projetos 
e/ou programas 
realizados.

Idem E13

Em
poderam

ento das com
unidades

E17 Existência de meca-
nismos de consulta 
às comunidades 
beneficiárias para a 
concreção das inicia-
tivas, programas e/
ou projetos.

Utilizamos proces-
sos de escuta ativa e 
relatórios de impacto 
para essa análise e 
construção dos pro-
gramas. 

E18 Número de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas verifica-
dos e validados por 
beneficiários ou o 
público alvo / total 
de total de iniciati-
vas, projetos e/ou 
programas.

Idem E6

E19 Número de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas verifica-
dos e validados por 
externos interessa-
dos / total de inicia-
tivas, projetos e/ou 
programas

Idem E6

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

2 iniciativas (Progra-
ma Uaná Comunida-
de e Uaná Mulheres 
Empreendedoras)
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4
. EX

T
EN

SÃ
O

 O
U

 P
R

O
JEÇÃ

O
 SO

CIA
L

4.Cooperação público /privada

Colaboração institucional

E21 Número de 
alianças, convênios 
ou acordos com 
instituições.

Programa de 
extensão em 
Gerencimanto de 
projetos pra ONGs e 
voluntários, realizado 
em parceria com o 
Project Management 
Institute.

P3. P5 e 
P6

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

Programa de 
extensão em 
Gerencimanto de 
projetos pra ONGs e 
voluntários, realizado 
em parceria com o 
Project Management 
Institute.

Projetos 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.

Arrecadação de pro-
dutos de higiene para 
mulheres 

Doação de alimentos

Doação de Móveis e 
utensílios
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Área Aspec-
to Geral

Sub  
Aspectos

Cód. Indicador Resposta Correspondência

PRME ODS GRI  
Stan-
dard

Pacto 
Global

4
. EX

T
EN

SÃ
O

 O
U

 P
R

O
JEÇÃ

O
 SO

CIA
L

5. Integração da extensão com
 os O

bjetivos de D
esenvolvim

ento Sustentável.

Com
prom

isso A
genda 2030

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

Sim P3. P5 e 
P6

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

Focado em todas as 
atividades exercidas 
pela área.

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.

85

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

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 17
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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
ÇÃ

O

1. Im
pacto am

biental

Energia

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

Além de realizar 
manutenções 
periódicas em todos 
os equipamentos 
de ar condicionado 
e resfriamento, 
todas as lâmpadas 
são de consumo 
reduzido (LED). As 
salas e escritórios 
possuem sinalização 
para desligar os 
equipamentos e luzes 
ao sair.

P2 e P6 7.3, 8.4, 
12.2

302-5 MA07, 
MA08, 
MA09

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

2 Unidades de 
Consumo

7.2, 7.3, 8.4, 
12.2, 13.1

302-1

Á
gua

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

Não existente 6.4 303-3

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

2 Unidades de 
Consumo

6.3, 6.4, 
6A, 6B, 
12.4

303-1
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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
ÇÃ

O

1. Im
pacto am

biental

B
iodiversidade

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

Não se aplica P2 e P6 6.6, 14.1, 
15.1, 15.5

304-1 MA07, 
MA08, 
MA09

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

Não existente 6.6, 14.2, 
15.1, 15.5

304-3

Em
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 existente 3.9, 12.4, 
13.1, 14.3

305-1, 
305-2 e 
305-3

Efl
uentes e resíduos

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

Empresa contratada 
para destinação 
correta do lixo 
reciclado e 
destinação correta 
do lixo orgânico por 
empresa contratatda 
pela Prefeitura de 
Curitiba - aterros.

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

306-1, 
306-2 e 
306-3

Prevenção

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

Vistoria do Corpo 
de Bombeiros em 
dia. Existencia de 
Brigada de Incêndio 
na Instituição. 
Implantação 
do Comitê de 
Gerenciamento de 
Crise de Imagem 
para assuntos 
diversos, em resumo: 
analisa a situação e 
junto à Diretoria e 
Presidência definem 
a estratégia, o teor 
das mensagens, 
as metas e ações 
a serem adotadas. 
Estabelecem ainda, 
protocolos para 
a manutenção da 
normalidade das 
demais operações 
não afetadas pela 
crise.

102-15
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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
ÇÃ

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.

Avaliação constante 
dos principais impac-
tos da operação - como 
uso de energia e papel . 
Essa análise permite a 
criação de campanhas 
de redução de consumo 
e alinhamentos internos 
como critérios de impres-
são, reciclagem e reuso de 
resíduos.

P2 e P6 MA07, 
MA08, 
MA09

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

N/A

Cum
prim

ento

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

Não existente 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.

Contrato com os pres-
tadores de serviço de ar 
condicionado prevê a não 
utilização de gases noci-
vos ao meio ambiente em 
nossos equipamentos.

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

01 fornecedor - Prestador 
de serviço de manuten-
ção em equipamentos de 
ar condicionado. No mo-
mento, contrato suspen-
so devido a Pandemia.

308-1

T
ransporte

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

Política de Viagem 
do  ISAE: Para viagens 
com o mesmo destino, 
professores e coordena-
dores utilizam o mesmo 
veículo, até o número má-
ximo de 03 pessoas mais 
o motorista.

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

N/A
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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
ÇÃ

O

2. A
spectos trabalhistas

Em
prego

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

Veja a Tabela AL1 
que está na  
página 105 

P2 e P6 8.5, 10.3 102-8 TA03, 
TA04, 
TA05, 
TA06

AL2 Número total de 
novas contratações x 
tipo de contrato. 

Veja a Tabela AL2 
que está na  
página 105 

5.1, 8.5, 8.6, 
10.3

401-1

Cum
prim

ento

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

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

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.

R
elações

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

Uma denúncia 
realizada pelo COE

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

Uma denúncia 
realizada e resolvida 
pelo COE
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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
ÇÃ

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-
nalment, bem como,  
reuniões 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.

O ISAE possui um 
Programa de Diversi-
dade interno. 

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, Ava-
liação de Potencial 
e competências).  A 
avaliação de Poten-
cial não pode ser apli-
cada 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
ÇÃ

O

3. R
espeito aos direitos hum

anos (D
H

)

Cum
prim

ento

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

Sim - Alinhamento 
estratégico e 
desenvolvimento 
sustentável

P2, P5, 
P6

TA03, 
TA04, 
TA05, 
TA06

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.

412-1

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

412-2

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

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

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

412-3

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

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
ÇÃ

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

P2, P5, 
P6

6.3.3.

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

8.8 407-1 TA03, 
TA04, 
TA05, 
TA06

T
rabalho 

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.

8.7, 16.2 408-1 e 

409-1

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

5.1, 8.8 406-1

D
eslocam

ento
AH12 Existência 

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

Não há registros
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

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
ÇÃ

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.

O Programa Bem-
Estar preconiza 
uma série de dicas, 
projetos e soluções 
voltadas para a 
qualidade de vida dos 
colaboradores.

P2, P5, 
P6

TA03, 
TA04, 
TA05, 
TA06

4. A
nticorrupção

M
ecanism

os

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

Programa de 
Integridade e  Código 
de Ética.

P5 e P6 16.5 205-2 AC10

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.

Possuimos  
treinamento docente 
e administrativo 
baseado em nosso 
código de ética. Além 
disso, os alunos 
recebem diretrizes 
em sala de aula 
no início dos seus 
programas. 

16.5 205-2

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

O ISAE possui canais 
de denúncia como a 
ouvidoria e o Canal 
do Conselho de ética.

16.5 205-1

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

Contamos com 
mecanismo de Due 
Diligence.
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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
ÇÃ

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. 

Sim. Em 2020 o ISAE 
trabalhou com a 
Éricca Compliance 
e disponibilizava 
canais próprios para 
denúncia

P5 e P6 AC10

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

Em 2020 foram duas 
denúncias.

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

Nenhuma denúncia

AA8 Número de ações 
corretivas / Total de 
denúncias.

Tivemos 97 
Ouvidorias 
registradas/
tratadas em 2020 
(83 Ouvidorias 
registradas pelo 
canal da FGV e 
14 Ouvidorias 
registradas pelo 
canal ISAE).
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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
ÇÃ

O

4. A
nticorrupção

Fornecim
ento

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

"Em todos os 
contratos firmados 
pelo  é inserida 
cláusulda de 
Anti Corrupção: 
CLÁUSULA 
DÉCIMA xxxxx – DA 
ANTICORRUPÇÃO

"Para a execução 
deste Contrato, 
nenhuma das partes 
poderá oferecer, dar 
ou se comprometer 
a dar a quem quer 
que seja, ou aceitar 
ou se comprometer 
a aceitar de quem 
quer que seja, tanto 
por conta própria 
quanto através de 
outrem, qualquer 
pagamento, doação, 
compensação, 
vantagens 
financeiras ou 
não financeiras 
ou benefícios de 
qualquer espécie 
que constituam 
prática ilegal ou de 
corrupção sob as leis 
de qualquer país, seja 
de forma direta ou 
indireta quanto ao 
objeto deste Contrato 
ou de outra forma 
que não relacionada 
a ele, devendo 
garantir, ainda, que 
seus prepostos e 
colaboradores ajam 
da mesma forma."

P5 e P6 AC10

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

Todos contratos 
firmados. Total de 02 
contratos em 2020 
devido a Pandemia - 
MFT Monitoramento 
e Versátil Pinturas.

Concorrência Leal

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

Busca no mercado de 
empresas renomadas 
e referenciadas, para 
efetuar cotações; 
com política do 
menor preço para 
a contratação dos 
serviços.

16.3 206-1

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

Nenhum incidente 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
ÇÃ

O

5. Prom
oção e Com

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, 
WhatsApp, Redes 
Sociais (Facebook 
e LinkedIn) e 
Assessoria de 
Imprensa.

P6 12.8 417-1 DH02; 
AC10

P
rom

oção e M
arketing

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

Publicações em 
redes sociais por 
meio de fotos e 
vídeos, realização de 
webinars, publicação 
e divulgação de 
conteúdo no site 
do ISAE, releases 
via Assessoria 
de Imprensa e 
realização de 
encontros via 
webconferência com 
alunos e ex-alunos.

16.3 417-2  e 
417-3

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

Publicações em redes 
sociais transmitindo 
os valores 
construtivos para a 
sociedade de maneira 
direta e indireta ao 
tratar temas como a 
sustentabilidade e a 
inclusão. Além disso, 
os materiais visuais 
desenvolvidos 
para as peças 
de comunicação 
procuram trazer 
em sua maioria 
a diversidade e a 
inclusão.

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

Fotos, Vídeos, 
Depoimentos e 
comentários em 
Redes Sociais 
e assessoria de 
imprensa. Pesquisa 
de Satisfação no final 
das ações.

16.3, 16.10 418-1

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 e do 
COE
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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:

sustentabilidade.isaebrasil.com.br  

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