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I. INTRODUÇÃO 
 
       OBJETIVO 
 

Este Código de Ética e Conduta tem como objetivo fortalecer valores éticos do IAM-BBS, sua 
identidade organizacional e os princípios que orientam a condução de suas atividades. Dada a sua 
vocação educacional, as disposições tratadas neste Código estão intimamente ligadas ao 
compromisso da instituição de formar pessoas éticas, capazes de pensar criticamente e influenciar 
positivamente a sociedade. O Código alinha-se à missão, aos valores institucionais e à visão que 
determinam a identidade do IAM-BBS, e juntos fortificam a sua condição de instituição, que se 
destaca pelo seu empenho com a mudança e com a excelência em todas as suas atividades, não 
criando, entretanto, quaisquer relações jurídicas entre as partes diversas daquelas que já existem. 

  
       DESTINATÁRIOS 
 

Este Código deve ser observado pelos membros do Conselho Diretor, Presidente, Vice-Presidente, 
Funcionários (incluindo Professores e Coordenadores), Estagiários, Professores Visitantes, Alunos, 
Parceiros Comerciais, Fornecedores e outros contratados e subcontratados pelo IAM-BBS. Todos 
estes destinatários devem utilizar as disposições previstas neste Código como referencial ético e de 
conduta a ser observado no seu relacionamento com o IAM-BBS, e na condução de suas atividades 
em qualquer localidade em que o IAM-BBS atue. 

 
       MISSÃO 
  

Formar líderes críticos, éticos e conscientes que façam a diferença no ambiente corporativo. 

 
       VISÃO 
 

O IAM - BBS é uma comunidade formada por profissionais, professores, estudantes e colaboradores 
com o propósito de se tornar uma das melhores instituições educacionais de referência mundial. 

  
        VALORES INSTITUCIONAIS 
 

• Garantir a excelência do ensino; 

• Manter e incentivar o princípio ético em todos os momentos; 

• Conscientizar como os efeitos globais afetam os negócios; 

• Entender como os limites da sustentabilidade apresentam desafios e oportunidades; 

• Gerar sentimento de comunidade valorizando as relações interpessoais. 
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II. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS  
 

Os princípios fundamentais para o IAM-BBS que devem ser seguidos por todos os destinatários, são 
os seguintes:  

 
       FOCO NA EXCELÊNCIA 
  

Os destinatários deste Código devem buscar padrões superiores de qualidade e de constante 
mudança, a partir de um ambiente em que o entusiasmo, a vontade de aprender e ensinar, o 
comprometimento e a postura profissional, sejam referência. Assim, é indispensável: 
  

a. Desempenhar as atribuições de sua função com elevado senso de comprometimento, 
responsabilidade e proatividade;  

b. Exercer as funções com precisão e nos prazos requeridos;  

c. Desempenhar suas atividades sempre buscando superar desafios;  

d. Buscar propostas inovadoras e de melhoria contínua dos processos do IAM-BBS;  

e. Focar nos objetivos científicos, culturais e sociais;  

f. Reconhecer os erros cometidos, corrigi-los e usá-los para identificar formas de evitá-los. 

 
       HONESTIDADE E ÉTICA 
 

Os destinatários deste Código devem considerar que a tradição do IAM-BBS geram a confiança que 
se estabelece nas relações com os diversos públicos, e em cujas relações se deve pesar, não 
somente o que é legal e ilegal, o que é justo e injusto, o que é conveniente e inconveniente, o que é 
oportuno e inoportuno, mas, principalmente, o que é honesto e o que é desonesto.  
 
Assim, é indispensável que a Ética seja o pilar das condutas, já que nem todas as leis, normas e 
políticas esgotam as reflexões éticas. Dentro desta ótica, todos devem: 
  

a. Agir com respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente;  

b. Agir de forma ética;  

c. Repudiar qualquer forma de assédio; 

d. Repudiar qualquer prática fraudulenta ou de corrupção (suborno, tráfico de influência, 
lavagem de dinheiro, ocultação de bens, vantagens indevidas e outros) ou de atos ilícitos ou 
criminosos; 

e. Combater o uso de drogas ilícitas;  

f. Condenar as condutas ilícitas tais como falsificação de documentos, evasão fiscal, 
sonegação, dentre outras. 
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       RESPEITO 
  

Os destinatários deste Código devem levar em conta que o IAM-BBS respeita as opções individuais, 
mas partilha de atitudes morais e éticas que são fundamentais. Por isso, é indispensável: 

  
a. Respeitar a diversidade;  

b. Promover o direito à liberdade pelo intercâmbio de pensamentos, ideias e opiniões, sem 
preconceitos ou discriminações;  

c. Condenar atitudes agressivas ou constrangedoras;  

d. Abdicar de comportamentos preconceituosos ou discriminatórios em relação à raça, cor, 
origem, gênero, estética pessoal, condições físicas, nacionalidade, sexo, idade, estado civil, 
orientação sexual, posição social, religião e outros atos que firam a dignidade das pessoas. 

 
       INTEGRIDADE PROFISSIONAL 
 

Os destinatários deste Código devem guiar sua conduta na imparcialidade. Há situações em que as 
normas se tornam imprecisas, e na tomada de decisão é necessário equilibrar interesses opostos. 
Assim, é indispensável:  

 
a. Exercer as atividades de forma isenta, não usando a posição dentro da instituição para obter 

benefícios ou vantagens para si ou terceiros;  

b. Resistir a qualquer tipo de pressão ou assédio;  

c. Comunicar outras atividades profissionais desempenhadas;  

d. Evitar o constrangimento dos colegas e manter o clima de cordialidade;  

e. Abster-se de usar o nome, marca e símbolos corporativos do IAM-BBS sem autorização 
prévia;  

f. Respeitar todas as etapas do processo de contratação, para que não haja a existência de 
qualquer tipo de favorecimento sem propósito e condenável;  

g. Abster-se de disseminar conteúdos nas redes sociais que não condizem com os valores do 
IAM-BBS. 

 
PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 
 

Os destinatários deste Código devem respeitar os conteúdos e as informações produzidas pelo IAM-
BBS e por terceiros. Assim, é indispensável: 

  
a. Não compartilhar, o nome de usuário (“login”) e a senha da rede que são pessoais e 

intransferíveis, atentando que qualquer ação indevida é de responsabilidade de quem 
compartilhou essas informações;  

b. Respeitar os direitos autorais e a legislação específica sobre propriedade intelectual, tanto 
das produções do IAM-BBS, como de terceiros;  

c. Resguardar os conteúdos internos do IAM-BBS (informações, documentos, dados, 
relatórios) compartilhando-os somente após algum tipo de autorização; 
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d. Respeitar e proteger a condição de confidencialidade e sigilo de informações e a restrição de 
divulgação delas, tanto de matérias internas, como de propriedade de terceiros, mesmo 
após eventual desligamento do IAM-BBS;  

e. Vetar o acesso a informações confidenciais por pessoas que não estejam para isso 
credenciadas;  

f. Zelar pelos registros acadêmicos de toda ordem, disponibilizando-os a quem de direito, de 
acordo com os prazos e critérios requeridos, segundo a finalidade das informações. 

 
       CRITÉRIOS DE CONDUTA DOS ALUNOS  
 

São critérios de conduta de todos os alunos do IAM-BBS, a serem observados em todas as suas 
relações:  

 
a. Conhecer e aplicar os princípios, valores e regras de conduta estabelecidas neste Código;  

b. Abster-se de compartilhar, sob qualquer hipótese, o nome de usuário (“login”) e a senha da 
rede acadêmica, que são pessoais e intransferíveis, atentando que qualquer ação indevida é 
de responsabilidade de quem compartilhou essas informações;  

c. Praticar a honestidade intelectual e acadêmica, repudiando as consultas não autorizadas, o 
plágio, a prestação de informações falsas, entre outras práticas indevidas;  

d. Respeitar os professores, os funcionários e os demais integrantes da comunidade IAM-BBS;  

e. Zelar pela imagem do IAM-BBS nas mídias sociais;  

f. Zelar pelo ambiente e os recursos materiais disponibilizados para a formação acadêmica dos 
alunos, respeitando todos os princípios, critérios de excelência e inovação preconizados 
neste Código; 

g. Respeitar o nome do IAM-BBS e sua história, tendo a consciência que as suas atitudes, 
dentro e fora da instituição, sempre serão associadas, e, portanto, julgadas à luz dos valores 
da IAM-BBS;  

h. Respeitar a diversidade; 

i. Respeitar os direitos autorais e a legislação específica sobre propriedade intelectual, tanto 
das produções do IAM-BBS como de terceiros. 

 
 
 

III. ÉTICA 
 

GESTÃO DA ÉTICA 
  

A Gestão da Ética reveste-se do espírito de responsabilidade, ou seja, as violações aos princípios 
éticos sumarizados neste Código devem ser analisadas com vistas a evitar a reincidência, antecipar 
repercussões e administrar as consequências. Para a operacionalização e efetividade deste Código, 
são definidas as seguintes estruturas e procedimentos: 
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COMITÊ DE ÉTICA 
  

O Comitê de Ética tem caráter permanente e seus membros são indicados pela Presidência do IAM-
BBS.  
 
As principais responsabilidades do Comitê de Ética do IAM-BBS são:  

 
a. Esclarecer dúvidas em relação aos princípios contidos no Código;  

b. Apoiar os gestores na interpretação e encaminhamento de soluções para situações que se 
configurem violações ao Código;  

c. Assegurar a avaliação das situações de descumprimento do Código recebidas através dos 
canais de denúncia e encaminhar as diligências cabíveis;  

d. Garantir o anonimato das denúncias que chegarem sob essas condições;  

e. Analisar qualquer situação fora dos padrões morais e éticos, e, eventualmente, não 
previstas neste Código;  

f. Revisar o Código de Ética anualmente, e atualizá-lo, sempre que necessário. 
 

 
 

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

VIGÊNCIA E APLICAÇÃO 
  

O presente Código é válido por tempo indeterminado, a partir de sua divulgação e aplicável ao IAM-
BBS em todas as localidades onde atua. 

  
DEVER DE DIFUNDIR  
 

Todos os destinatários têm o dever de difundir este Código, denunciando, adequadamente, 
eventuais violações e transgressões deste.  

 
COMPROMISSO COM O CÓDIGO 
  

A partir da implantação deste Código, e de todas as suas revisões, todos os seus destinatários têm a 
obrigação de assinar, de qualquer forma legal, a declaração atesta a leitura cada versão do Código 
de Ética e Conduta. Este tácito compromisso aplica-se: 
 

a. Para aqueles que mantenham vínculos de trabalho, independentemente do nível 
hierárquico, espécie de vínculo e atribuições – professores, coordenadores, pesquisadores, 
funcionários, estagiários – sempre que houver uma revisão ou no ato da contratação;  

b. Para aqueles que mantenham vínculos educacionais, no ingresso ou no ato da matrícula, 
sempre que houver uma revisão;  
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c. Para os demais destinatários que mantenham vínculos contratuais (pessoa física ou jurídica), 
no ato da contratação; 

d. Todos os destinatários devem participar dos treinamentos realizados pelo IAM-BBS; 
 

 Dentro da abrangência do Compromisso com o Código, deve-se levar em consideração que: 
 

a. A ausência de conhecimento do Código não representa a liberação da obediência dos 
destinatários deste Código;  

b. Todos os destinatários têm o dever de seguir e denunciar eventuais infrações às disposições 
do Código;  

c. Todos os contratos, celebrados pelo IAM-BBS com terceiros, devem conter cláusula 
referente à ciência e compromisso de aderência aos princípios e critérios de conduta 
contidos neste Código. 

  
DÚVIDAS E OMISSÕES  
 

Os princípios e critérios de conduta considerados neste Código preveem todas as situações que 
podem surgir no cotidiano de cada relação. As eventuais omissões serão tratadas pelo Comitê de 
Ética. Qualquer um que tenha dúvidas e incertezas sobre as disposições deste Código deve procurar 
o seu gestor, ou representante da instituição.  

 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO 
  

O aluno está recebendo o Código de Ética e Conduta do IAM-BBS, e sua leitura é muito importante, 
visto que contém regras de conduta ética a serem cumpridas, e valores que devem ser considerados 
em todas as suas relações com a instituição.  
 
Assim, por ter acesso livre e irrestrito a este Código de Ética e Conduta, ou por recebimento de cópia 
deste, ou pelo site da instituição, assume-se a ciência plena por parte do aluno do seu conteúdo, e 
da sua importância na condução das suas relações com o IAM-BBS. 
 
 
 
 
 
 

Diretoria  
IAM-BBS 

 


