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Acreditamos que a educação 
transforma vidas e constrói um 
país mais justo e próspero. Por 
isso o diálogo é a palavra chave 
deste resumo executivo, que tem 
como objetivo introduzir a Política 
de Integridade Cenpec, convidar 
você a conhecer melhor o nosso 
modo de ser, e orientá-lo/a nas suas 
atividades junto ao Cenpec.

Nossa trajetória sempre foi guiada 
pela ética e transparência. Para 
reforçar esse compromisso, 
desenvolvemos uma Política de 
Integridade, que vem orientar 
e fortalecer nossa cultura de 
diversidade, respeito e defesa da 
educação e acesso à escola para 
todas as pessoas.

Desejamos a você uma ótima leitura!

Olá! 
O Cenpec é uma organização da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, 
que há mais de 30 anos promove 
equidade e qualidade na educação 
básica pública brasileira.

Nós desenvolvemos e disseminamos 
tecnologias educacionais 
inovadoras, incidindo na construção 
e assessorando na execução de 
políticas públicas, além de atuar 
na produção de pesquisas sobre 
educação, reconhecidas nacional e 
internacionalmente. 

Nossas iniciativas contribuem para 
o desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes e jovens, e 
para a formação de profissionais 
de educação, ampliando e 
diversificando o letramento 
e o fortalecimento da gestão 
educacional e escolar.  

Em caso de dúvidas, não hesite em falar conosco 
pelo e-mail integridade@cenpec.org.br



1. Princípios que orientam a atuação do Cenpec
O foco de nossas ações está na promoção da equidade e da qualidade na educação 
básica pública brasileira, assim, os princípios da nossa atuação são:

2. Destinatárias(os)
A Política de Integridade Cenpec é aplicável a 
todas(os) as(os) integrantes do Cenpec,como 
associadas(os), conselheiras(os), 
colaboradoras(es) (equipe interna), e a 
todas(os) aquelas(es) que se relacionam 
direta ou indiretamente com a organização 
(terceiros), como fornecedoras(es), 
prestadoras(es) de serviço, consultoras(es), 
voluntárias(os), investidoras(es), doadoras(es), 
organizações apoiadas e quaisquer outras 
partes interessadas.

Educação integral e inclusiva para 
todas e todos. Partimos de um olhar 

integral sobre o desenvolvimento 
das(os) estudantes nas dimensões 

intelectual, física e emocional, 
acreditando no poder transformador 

da inclusão, e criamos condições 
para que todas(os) aprendam e                        

se desenvolvam.

Ação dialógica. Para 
transformar  realidades, é 

necessário  compreender o 
contexto e  desenvolver ações 

em diálogo  constante com 
os territórios  e as diferentes 

pessoas que  atuam neles.

Mobilização em rede. 
Promovemos  a colaboração 

com comunidades  escolares, 
estudantes, famílias,  poder 
público, sociedade civil  e 

iniciativa privada. Somando 
 esforços, potencializamos ações 
 e avançamos na construção de 

 sonhos em comum.

Articulação entre teoria e 
prática.  Valorizamos o diálogo 

entre o  estudo e a pesquisa, por 
meio da  formação continuada, 
reflexão e  avaliação constante 

das ações  educacionais. 

3. Objetivos
Com a Política de Integridade Cenpec, 
nós esperamos definir parâmetros e 
condutas para nossas integrantes a partir 
da ética e transparência, evitar conflitos de 
interesses, prevenir práticas inadequadas, 
ilegais e antiéticas. Incentivamos a gestão 
responsável e sustentável do patrimônio 
intelectual e material da nossa organização, 
além de promover uma cultura institucional 
de inclusão e diversidade.
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4. Diretrizes de conduta
A Política de Integridade Cenpec e o Estatuto Social apresentam uma série de orientações sobre 
condutas esperadas das(os) suas(seus) integrantes que visam guiar as atividades profissionais a 
partir de uma postura ética e que evite situações possam causar eventuais danos à imagem ou à 
reputação do Cenpec.

Destacamos e apresentamos algumas diretrizes chave:

5. Conflitos de Interesse
O conflito de interesses acontece quando uma(um) integrante age em favor de interesses 
próprios ou contrários aos da nossa instituição, causando danos financeiros, políticos, 
reputacionais, de imagem, de credibilidade ou de outra natureza, prejudicando a organização. É, 
portanto, proibido que nossas(os) integrantes se envolvam em situações que visem obtenção 
de quaisquer tipos de benefícios ou vantagens, direta ou indiretamente, para si ou para 
terceiros, em razão de sua participação em projetos, processos decisórios ou de representação 
institucional da organização.
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Estimulamos uma cultura 
institucional que favoreça a 

equidade e a diversidade, sendo 
proibida qualquer discriminação 

ou constrangimento em razão 
de religião, idade, origem 
étnico-racial, deficiência, 

estado civil, gênero, orientação 
sexual, identidade de gênero, 

posição política no campo 
da democracia, classe 

social ou qualquer outro 
status ou expressão da                      

liberdade individual.

Cultivamos o tratamento 
cordial e respeitoso 

com suas(seus) pares e 
terceiros e repudiamos 
atos de assédio moral e 

sexual ou de ocorrências 
que configurem pressões, 

intimidações ou ameaças de                     
qualquer natureza.

Piadas ou anedotas que 
tenham referências a qualquer 

raça e/ou etnia, bem como 
piadas de cunho religioso, 

nível socioeconômico, 
sexistas, homofóbicas e/ou 

gordofóbicas vão de encontro 
ao que defendemos e não                   

são aceitáveis.

Sempre prezamos pelo 
respeito à diversidade de 
ideias e à multiplicidade 
de opiniões, buscando 

construir diálogo com as(os) 
diversas(os) atrizes (atores) 
em prol do desenvolvimento 
e da promoção de modelos 

eficazes e inovadores, capazes 
de reduzir desigualdades 

educacionais.



6. Redes sociais e plataformas digitais do Cenpec
As redes sociais mudaram o modo como as organizações, comunidades e pessoas se 
comunicam. Não é apenas um meio de comunicação, mas um espaço de interação, 
compartilhamento, troca e comentários.

Por isso, a Política orienta boas práticas para o uso das redes do Cenpec que reafirmam o 
propósito, visão e princípios da organização.
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7. Patrimônio Intelectual
Todos os conteúdos produzidos no 
exercício das atividades profissionais 
de nossas(os) colaboradoras(es) ou de 
outras(os) profissionais contratadas(os) 
para prestar serviços à organização 
são de propriedade do Cenpec, 
respeitados os termos da legislação 
de direitos autorais. Nos projetos que 
desenvolvemos em parceria com outras 
instituições, a autorização de uso por 
terceiros deve estar de acordo com o 
estabelecido entre ambas as partes.

Os conteúdos do Portal Cenpec 
podem ser utilizados sob a Licença 
CC BY-NC-ND 3.0Creative Commons 
Atribuição 4.0, permitindo o download e 
compartilhamento, desde que atribuam 
o crédito, mas sem que possam alterá-
los de nenhuma forma ou utilizá-los para 
fins comerciais.

8. Atividades político-
partidárias
O Cenpec é uma organização 
apartidária, sendo vedado participar de 
atividades de caráter político-partidário 
ou eleitoral, ou realizar contribuição 
de qualquer natureza a partidos, 
campanhas político-partidárias ou 
eleitorais — isto é, financeiras ou 
de recursos humanos, materiais, 
tecnológicas, entre outras.

Manifestações de opiniões ou atividades 
de natureza político-partidária de 
nossas(os)integrantes não expressam 
opinião ou posicionamento da 
instituição. Quando em atividades 
de representação institucional do 
Cenpec, nossas(os) integrantes não 
devem manifestar opiniões de natureza 
político-partidária.



9. Condutas nas relações com terceiros
Todas as nossas atividades envolvem a construção de relações e interlocução com diversas 
partes da sociedade, como financiadoras(es), patrocinadoras(es), prestadoras(es) de 
serviços, fornecedoras(es) de bens, voluntárias(os), estagiárias(os), colaboradoras(es), 
doadoras(es), agentes públicos,acadêmicas(os), entre outras(os). Essas relações devem 
ser pautadas pela transparência e integridade para evitar possíveis conflitos de interesses, 
sendo dever de nossas(os) integrantes devem comunicar a gestão sobre quaisquer dúvidas 
ou ocorrências.
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Prezando pela cultura da transparência, o Cenpec sempre 
presta contas dos recursos recebidos por meio de parceiras(os), 

apoiadoras(es), financiadoras(es), patrocinadoras(es) e doadoras(es).

9.2 Celebração de contratos 
com parceiras(os)
Todas as atividades desenvolvidas 
com apoiadoras(es), financiadoras(es), 
patrocinadoras(es) e doadoras(es), 
independentemente de haver repasse de 
recursos,  são formalizadas por meio de 
um contrato escrito entre as partes, com 
cláusulas em que a(o) fornecedora(or) 
ou prestadora(or) de serviço se 
compromete a seguir as diretrizes, Política 
de Integridade Cenpec. Em caso de 
descumprimento, poderemos suspender 
ou cancelar contratos.

9.1 Contratação de 
colaboradoras(es), 
fornecedores de bens e 
prestadoras(es) de serviços
Realizamos avaliações de idoneidade 
de potenciais colaboradoras(es), 
consultoras(es), fornecedoras(es) de 
bens e prestadoras(es) de serviços, 
inclusive o histórico de envolvimento 
com questões relativas a abuso e 
exploração sexual, especialmente 
quando tiverem qualquer contato direto 
ou indireto com crianças e adolescentes 
Todas as decisões são tomadas com 
base na avaliação e qualidade e na 
prática de preços que estejam dentro 
dos valores do mercado.



9.3 Acordos e celebração 
de parceria com a 
administração pública e 
privada
Reuniões com agentes públicos e 
privados sobre temas sensíveis, 
que possam gerar risco financeiro, 
operacional e de imagem, devem 
contar com a presença de mais de 
uma representação do Cenpec. O 
registro dos encaminhamentos e pauta 
discutidos devem ser compartilhados 
com a instituição.

Sempre avaliamos se a posição política 
e as manifestações da(o) agente 
interlocutora(or) estão de acordo com 
os propósitos e princípios do Cenpec, 
antes de firmar parcerias. 

9.4 Brindes, presentes, 
eventos e hospitalidade   
Entendemos que despesas que 
caracterizem recompensa, vantagens, 
benefícios e ganhos indevidos, com 
fins de favorecimento, não podem ser 
aceitas por nossas(os) integrantes. 
Na interação com agentes públicos 
e privados, cautelas adicionais são 
sempre adotadas.

10. Tratamento de dados pessoais   
De acordo com as mudanças implementadas com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 
13.709/2018 – LGPD), o Cenpec reforça o compromisso com o cumprimento dos princípios da 
não discriminação, da transparência, da prevenção e da segurança no tratamento de dados 
pessoais de suas(seus) colaboradoras(es) e de terceiros.

Por isso, adotamos institucionalmente uma série de cuidados e boas práticas na gestão 
de informações, documentos confidenciais, na coleta e uso de dados pessoais pelo 
Cenpec e suas(seus) colaboradoras(es), no tratamento de dados pessoais por terceiros e 
gerenciamento do mailing. 
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Todas as parcerias celebradas com a administração 
pública são divulgadas nas plataformas de comunicação 
oficiais, observando critérios mínimos de publicidade e 

transparência exigidos pelo art. 11 da Lei n° 13.019/2014. 



10.1 Coleta e uso de dados pessoais pelo Cenpec e suas(seus) 
colaboradoras(es) 
A Política de Integridade apresenta todos os pontos que devem ser observados pelas(os) 
integrantes do Cenpec, colaboradoras(es) ou terceiros contratados, entre os quais 
destacamos algumas orientações:

10.2 Tratamento de dados pessoais por terceiros  
Em relações pactuadas com terceiros que envolvam o tratamento de dados pessoais, todos 
os princípios da LGPD devem ser cumpridos, assim como as orientações na Política de 
Integridade. O tratamento de dados pessoais deve ser realizado apenas para finalidades 
legítimas, específicas e explícitas, sem possibilidade de tratamento posterior. 

Além disso, deve-se adotar medidas de acordo com o Guia de Segurança da Informação para 
Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, emitido pela Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados, bem como o Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados 
Pessoais e do Encarregado. 
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O tratamento de dados pessoais  
de colaboradoras(es), de terceiros 

e de outras partes interessadas  
somente será realizado em caso de 

necessidade, única e exclusivamente 
dentro dos parâmetros legais, 

respeitando os direitos fundamentais 
de liberdade, intimidade e privacidade 

das(os) titulares e os princípios 
previstos na legislação.

Solicitar autorização expressa para uso 
de imagem, voz e depoimento da parte 
ou de seus responsáveis, e, quando for 
o caso, mencionar os fins para os quais

serão utilizados pelo Cenpec.

Tratar os dados pessoais de crianças 
e adolescentes apenas em seu melhor 

interesse e empreendendo esforços 
razoáveis para captar o consentimento 

de seus pais ou responsáveis legais para 
esses tratamentos ou tratá-los sem o 
consentimento se for para a proteção 

dessas crianças e adolescentes.

Informar o endereço de e-mail             
comissao.lgpd@cenpec.org.br, canal 

por meio do qual as(os) titulares de 
dados, de dentro ou de fora do Cenpec, 
podem exercer todos os seus direitos 

relacionados a dados pessoais tratados 
pela entidade, como solicitar alteração ou 
exclusão dos bancos de dados e listas de          

mailing da organização



11.1 Objetivos da Política de Equidade e Diversidade 
influenciadoras(es), apoiadoras(es) e 
parceiras(os).

• Fomentar e disseminar o conhecimento
desta política, a fim de estimular o debate
dentro e fora da nossa organização,
contribuindo para a redução das
desigualdades e a promoção da equidade
nas diversas instâncias educativas.

• Aumentar a visibilidade das tecnologias e
conteúdos educacionais que produzimos,
com foco na equidade e na diversidade.

• Informar e orientar sobre as diretrizes
de equidade e diversidade para as(os)
colaboradoras(es) da instituição.

• Promover, com a equipe institucional,
espaços de troca e reflexão sobre
diversidade e inclusão, a fim de estimular
e fortalecer esses valores na cultura da
organização.

• Revelar e dar visibilidade às ações de
equidade e diversidade para os nossos
públicos estratégicos: beneficiárias(os),

11.2 Comitê de Equidade e 
Diversidade
Com objetivo garantir na instituição a 
diversidade em diferentes grupos, nas 
questões ligadas à raça/etnia, gênero, 
sexualidade, deficiência, classe social 
e religiosidade, priorizando, neste 
momento, a promoção de ações que 
fomentem a igualdade racial, o Comitê 
também é o espaço de construção da 
cultura organizacional que desejamos. 

11. Equidade e diversidade
Entendemos que preconceitos e discriminações são produzidos e transmitidos 
historicamente, socialmente e atravessam a vida de todas as pessoas de diferentes maneiras. 
Por isso, orientamos nossas práticas cotidianas para combater e eliminá-los, construindo uma 
Política para equidade e diversidade, que deve ser conhecida, apreciada e disseminada por 
todas(os) as nossas(os) integrantes. 

11.3 Discriminação racial e 
racismo
Atuamos para que crianças, adolescentes 
e jovens, independentemente de sua 
raça, tenham acesso digno a políticas 
públicas de qualidade. Não toleramos 
qualquer tipo de preconceito, racismo, 
discriminação racial ou negligência por 
parte de nossas(os) integrantes, nem na 
sociedade. 

Saiba mais sobre o papel das(os) nossas(os) colaboradoras(os) 
e líderes no fortalecimento da equidade e diversidade no 

Cenpec na Política de Integridade.
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Compreendemos o racismo como um sistema de poderes que, no Brasil, nega principalmente 
a pessoas negras(os) o acesso a direitos, mas afeta também outros grupos. Adotamos uma 
postura institucional antirracista, promovendo formações e a inclusão da diversidade de raça 
como critério pera ocupação de cargos de liderança, entre outras ações para avançar na 
equidade de raça.  

12. Proteção ao abuso e à
exploração sexual
Toda violação de direitos humanos de 
crianças, adolescentes e de pessoas 
adultas é inaceitável. Qualquer tipo de 
exploração ou abuso sexual, violência 
ou negligência por parte de nossas(os) 
integrantes não será tolerado. 

Nosso compromisso com o combate 
e prevenção ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e adolescentes 
deve ser conhecido e apropriado por 
todas(os) nossas(os) integrantes: 

Adotamos todas as medidas ao nosso 
alcance para evitar, no âmbito de 
quaisquer programas, projetos e ações, 
a ocorrência de danos e de situações 
de violência ou negligência de crianças, 
adolescentes e de pessoas adultas.

No desenvolvimento de suas ações, 
o Cenpec, ao identificar pessoas em
situação de vulnerabilidade, irá analisar
a situação, mensurando riscos de dano
e desenvolvendo ações de controle e
mitigação destes.

Estimulamos, por meio de campanhas, 
a notificação de condutas suspeitas de 
integrantes, apurando-as e tomando as 
providências necessárias para reparar 
as vítimas e evitar que episódios 
semelhantes voltem a ocorrer.
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13. Proteção ao assédio
moral
O assédio moral consiste na repetição 
deliberada de gestos, palavras (orais 
ou escritas) e/ou comportamentos 
que expõem integrantes a situações 
humilhantes e constrangedoras, capazes 
de lhes causar ofensa à personalidade, à 
dignidade ou à integridade psíquica ou 
física, com o objetivo de excluí-las(los) de 
suas funções ou de deteriorar o ambiente 
de trabalho. A habitualidade da conduta e 
a intencionalidade são indispensáveis para 
a caracterização do assédio moral. 

A Política de Integridade reforça o 
compromisso do Cenpec de oferecer 
um ambiente de trabalho onde todas(os) 
sejam tratadas(os) com dignidade, 
igualdade e respeito a todo momento, não 
sendo tolerados práticas que configuram 
assédio moral.

O canal de comunicação para relatar 
situações de assédio e outras é o e-mail 
integridade.cenpec@cenpec.org.br, que 
está conectado diretamente ao Canal de 
integridade.



O Cenpec constrói políticas e práticas de Gestão de Pessoas 
que buscam construir um ambiente de trabalho mais inclusivo, 
equânime e ético. 
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O Canal de Integridade foi criado para 
zelar pelo cumprimento da Política de 
Integridade Cenpec, adotando as 
medidas necessárias para garantir a 
sua aplicabilidade. Entre suas 
responsabilidades, está a análise de 
casos de desvio de conduta que 
forem identificados ou denunciados 
e, se comprovados, recomendar ao 
Comitê Estratégico do Cenpec as 
ações corretivas.

Para garantir um ambiente seguro de 
comunicação de possíveis desvios 
de conduta, criamos um canal 
exclusivo de comunicação destinado 
a integrantes do Cenpec ou quaisquer 
interessadas(os) que queiram informar, 
de forma confidencial, possíveis 
violações das políticas e orientações 
descritas na Política de Integridade. 

Em casos de dúvida e/ou preocupação, 
orientamos que a(o) profissional 
deve procurar sua(seu) gestora(or), 
pois é esperado que a liderança 
tenha conhecimento e experiência 
no assunto para orientar a buscar 
assistência, se necessário. Quando 
a situação envolver a(o) própria(o) 
gestora(or), a(o) profissional deverá 
se dirigir ao respectivo superior 
hierárquico. 

No caso de não resolução e interesse, 
a ocorrência deverá ser encaminhada 
para o Canal de Integridade pelo 
e-mail integridade@cenpec.org.br,
que também consta no nosso portal
para facilitar a comunicação direta.
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14. Canal de Integridade

O Canal de Integridade é 
composto por 5 membros:

• 2 pessoas eleitas pela equipe do
Cenpec (a partir de candidatura
prévia de colaboradoras e
colaboradores interessados);

• 1 pessoa indicada pelo Comitê
de Equidade e Diversidade

• 1 pessoa indicada pelo Grupo de
Gestão Institucional;

• 1 consultora de Gestão de
Pessoas;

Conheça os integrantes do 
Canal de Integridade (Canal 
de escuta):
• Letícia Araújo Moreira da Silva 

Coordenadora de Programas
e Projetos

• Fernanda da Silva Ribeiro
Coordenadora de Comunicação

• Valeria Riccomini
Consultora em Gestão de Pessoas

• Washington Goes
Técnico de Programas e Projetos

https://www.cenpec.org.br/politica-de-integridade
https://www.cenpec.org.br/politica-de-integridade


Conheça o Cenpec e apoie nosso trabalho!
Nos últimos anos, os projetos do Cenpec chegaram a 27 unidades 
da federação e em 88% dos municípios brasileiros. Nossas ações 
alcançaram cerca de 44 mil escolas públicas de educação básica em 
todo o território nacional.

As ações contemplam: combate à evasão escolar e defasagem idade-
série; alfabetização e letramento; arte e educação; educação integral e 
inclusiva; formação docente e gestão escolar.

Nós alcançamos, com o nosso trabalho: 104 mil professoras(es),  56 mil 
gestoras(es) escolares,  44 mil cursistas de EAD,  24 mil gestoras(es) 
de OSCs e educadoras(es) sociais
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A Política de integridade foi apresentada na reunião 

do Conselho de Administração e Assembleia Geral 

Ordinária em abril de 2022 e validada no Conselho 

de Administração de agosto de 2022, podendo ser 

revista a qualquer momento, caso haja necessidade, 

e passará por um processo de revisão periódica para 

eventual atualização a cada dois anos. 
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