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Prezados colaboradores, 
 
 
Como membros da comunidade Adtalem Global Education, somos guiados por um grupo de valores denominados 
TEACH, que descrevem nossas ações: a equipe em primeiro lugar (Trabalho em Equipe); desenvolver um espírito 
positivo e buscar sempre o melhor caminho (Energia); assumir e prestar contas de nossas ações (Apropriação); atuação 
guiada pelo compartilhamento da responsabilidade e empatia pelos outros (Comunidade); e servir nossos alunos e uns 
aos outros com atenção (Heart). 
 
Os valores Apropriação e Comunidade foram a base do Código de Ética e Conduta da Adtalem. Agimos com 
responsabilidade quando assumimos, efetivamente, nossas próprias ações, demonstramos coragem para nos 
manifestar sobre as ações dos outros, se tais ações não se alinharem aos padrões de conduta da Adtalem Global 
Education, e quando atuamos com total integridade em tudo o que fazemos. Nosso valor Comunidade nos permite 
respeitar nossos valores comuns, mas também celebrar nossas diferenças, mostrando respeito mútuo por todos os 
nossos colaboradores e alunos. 
 
A maneira como nos comportamos é essencial para o sucesso contínuo em um setor altamente regulamentado e 
fiscalizado. Mais importante ainda, é fundamental manter a nossa reputação entre os alunos como sendo o ambiente 
onde seus sonhos educacionais e profissionais ganham vida; entre os colaboradores, como um ótimo lugar para 
trabalhar; e, perante a sociedade, como sendo uma organização comprometida com a filosofia do “sair-se bem fazendo 
o bem”. 
 
Tudo isso começa com o respeito às normas internacionais, federais, estaduais e locais. Devemos, e podemos, ir além 
do que é legalmente exigido. Todos, independentemente do cargo ou função, somos responsáveis por atuar com a 
máxima integridade pessoal e profissional todos os dias. 
 
Pelo fato de darmos uma prioridade tão elevada à nossa conduta ética, é importante que todos: 
 
 

 Leiam e observem este Código ao desempenhar suas funções na Adtalem; 
 

 Usem o Código para saber como pedir conselhos ou respostas sobre as políticas e expectativas da Adtalem; 
 

 Mantenham o Código à mão para referência futura. 
 

 
 
 
Obrigada a todos por seu empenho em agir com integridade, por apoiar a nossa visão e por sua dedicação aos nossos 
alunos. 
 
 
 
 
 
Lisa W. Wardell 
 
Presidente e diretora-executiva da Adtalem Global Education 
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Nossos valores  

 
Nossos valores (Trabalho em Equipe, Energia, Apropriação, 
Comunidade e Heart) são o sustentáculo da cultura ímpar que 
destaca a Adtalem e a define como organização. 
 
Nossa cultura CARE é continuamente renovada pelas escolhas 
e ações que todos fazemos todos os dias. Nosso Código de 
Ética e Conduta (ou simplesmente o “Código”), além de nossas 
políticas e outros materiais, serve para nos orientar quando 
estamos diante de decisões éticas, de cumprimento das leis ou 
quando há dúvida sobre o que fazer em situações específicas. 
 
 
A quem se destina nosso Código 
 
Aplica-se a todos os colaboradores da Adtalem, inclusive 
diretores, conselheiros, e aos colaboradores e corpo docente 
que trabalham em tempo integral ou não. Ele se destina a toda 
a nossa família de instituições educacionais, em todos os 
lugares que atuamos. 
 
As ações de clientes, fornecedores, parceiros e terceiros que 
trabalham conosco podem ter impactos em nossa reputação. 
Por essa razão, nos esforçamos para trabalhar apenas com 
terceiros que compartilhem do nosso compromisso com a ética 
e o cumprimento das leis. Além disso, esperamos que esses 
parceiros atuem de forma condizente com o nosso Código. As 
medidas adequadas serão tomadas se houver motivo para crer 
que nossos parceiros deixaram de cumprir os elevados 
padrões da Adtalem. 
 
  

 
PARA SABER MAIS 

 
Código de Conduta para Fornecedores 
da Adtalem Global Education. 

 

 
Como usar este Código 
 
Nenhum código de conduta pode prever todas as situações 
possíveis. É por isso que confiamos uns nos outros para usar o 
bom senso e nos manifestar quando tivermos dúvidas ou 
preocupações. Além disso, a Adtalem, e cada uma de suas 
instituições, têm normas mais detalhadas que regem o trabalho 
cotidiano. Compete a cada um conhecer, compreender e 
observar essas políticas que complementam este Código. 
 
A aplicação de cada seção pode variar de instituição para 
instituição. Quando a política de uma IES ou a lei local for mais 
rigorosa do que os padrões deste Código, siga a política da 
sua instituição ou a lei local. Em caso de dúvida, entre em 
contato com o AskHR para obter orientação ou envie uma 
pergunta ao Speak Up HelpSite ou HelpLine. 
 
Na condição de organização internacional com sede nos 
Estados Unidos, devemos cumprir as leis dos Estados Unidos 
e também as leis dos países em que atuamos. Cada um de 
nós tem uma importante responsabilidade, que é conhecer e 
seguir as leis que se aplicam às nossas funções nos países em 
que atuamos. Caso você seja gerente, é sua responsabilidade 
garantir que seus subordinados diretos e outros colaboradores 
estejam familiarizados com as leis e normas locais que se 
aplicam a eles. Para obter mais informações sobre as leis de 
países ou estados específicos e se elas se aplicam a você, 
consulte o seu representante jurídico da Adtalem. 
 
 
Nossas expectativas 
 
A Adtalem deve sempre satisfazer os mais altos padrões de 

integridade e conduta ética. Por esse motivo, temos as 

seguintes expectativas em relação a todos os nossos 

colaboradores: 
 
• Todos devem assumir e cobrar responsabilidade uns aos 

outros pelo cumprimento da lei, dos regulamentos, deste 
Código e das políticas institucionais da Adtalem, ainda 
que isso possa interferir na conquista de um objetivo 
comercial. 

 
• Todos devem prestar especial atenção às políticas 

pertinentes às suas responsabilidades. 
 
• É dever de todos se abster de solicitar a qualquer pessoa 

que pratique uma atitude imprópria ou antiética. 
 
• É dever de cada um informar imediatamente ao gerente 

imediato ou a quaisquer dos departamentos ou recursos 
indicados neste Código sobre possíveis descumprimentos 
de leis, de regulamentos, deste Código e de outras 
políticas da Adtalem. 
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• É dever de todos cooperar e dizer toda a verdade ao 

responder a uma auditoria, investigação ou fiscalização. 
 
• Cumprir as normas de retenção de registros da Adtalem e 

jamais alterar ou destruir registros, salvo em estrito 
cumprimento das referidas normas. 
 

• Todos os anos ler, reconhecer e se comprometer a cumprir o 
Código. 

 
 
LEMBRE-SE: não há desculpa para o descumprimento de 

leis, de regulamentos, do Código ou das nossas políticas. 

 
 
Outras responsabilidades dos gerentes 
 
Os colaboradores que gerenciam ou supervisionam outros têm 
responsabilidades complementares. São elas: 
 
• Liderar pelo exemplo. Seja um modelo para os outros. Fale 

do Código para seus colaboradores e parceiros comerciais, 
como nossas políticas se aplicam ao seu trabalho cotidiano; 
ouça as preocupações e perguntas dessas pessoas. 

 
• Trabalhar de forma proativa e contínua para garantir que 

seus colaboradores sejam treinados e bem versados nas 
regras que se aplicam às funções de cada um. 

 
• Criar um ambiente onde todos se sintam à vontade para fazer 

perguntas e comunicar possíveis descumprimentos. 
 
• Incentivar seus colaboradores a realizar treinamentos. 
 
• Caso você supervisione terceiros que trabalham para a 

Adtalem, garanta que compreendam nosso Código, o Código 
de Conduta para Fornecedores e suas responsabilidades. 

 
• Solicitar ajuda ao AskHR quando se vir diante de questões 

éticas ou legais se não tiver certeza de como deve agir. 

 
 
 
 
 
 
Perguntas e respostas   
 
 
Sou gerente e não está claro o que devo fazer se 
alguém vier a mim comentar sobre um possível 
descumprimento do Código (e se envolver alguém 
da alta administração)? 
 
Não importa quem a alegação envolva, é importante 
que você informe o pessoal competente para que a 
situação possa ser resolvida. Qualquer uma das vias 
relacionadas no Código pode ser usada para fazer 
perguntas e denunciar preocupações. Caso, por algum 
motivo, você não esteja à vontade para denunciar uma 
pessoa em particular, recorra ao Speak Up HelpSite. 
 
 
 
Ao observar um comportamento impróprio em uma 
área fora das minhas responsabilidades, o que 
devo fazer? 
 
Você é responsável principalmente pelas pessoas que 
estão subordinadas a você, mas todos os 
colaboradores da Adtalem têm a responsabilidade de 
denunciar comportamentos impróprios e suspeitos 
ocorridos, mesmo que fora da sua linha hierárquica e, 
quando apropriado, intervir para deter ou interromper 
eventual comportamento impróprio de um colaborador. 
Em muitos casos, a melhor abordagem é conversar 
primeiro com o gerente responsável pela área onde o 
problema estiver ocorrendo. No entanto, se você tem 
dúvidas se esta é a melhor abordagem, converse com 
seu gerente, com um representante do RH, com o 
Departamento de Ética ou Jurídico da Adtalem. O 
comportamento impróprio também pode ser relatado 
por meio do Speak Up HelpSite.  
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Responsabilidade nos termos do Código 
 
O descumprimento de leis, de regulamentos, do Código ou das 
políticas, ou o incentivo para que outros o façam, pode 
prejudicar nossa reputação e expor o responsável a ações 
disciplinares, até mesmo a rescisão do contrato de trabalho. 
Certas ações também podem acarretar processos legais 
contra você, seus colegas e/ou a Adtalem. 
 
Recomendamos que os colaboradores consultem o AskHR ou 
o representante local do RH sobre as políticas locais 
específicas com respeito a possíveis comportamentos 
impróprios, procedimentos disciplinares ou de investigação. 
 
Em circunstâncias limitadas, os colegas também podem estar 
sujeitos à disciplina com relação ao seu comportamento fora 
do trabalho, por exemplo, atividades que possam prejudicar a 
reputação da Adtalem ou que sejam prejudiciais aos nossos 
alunos. 
 
 
 
Speak Up: tire dúvidas e manifeste 
suas preocupações 
 
Esperamos que os colaboradores perguntem, suscitem 
preocupações e contribuam ativamente para a prevenção de 
comportamentos impróprios de outros colaboradores. A 
Adtalem se esforça para promover uma cultura em que todos 
se sintam à vontade para se manifestar de boa-fé sem medo 
de retaliação. Então, além de conhecer e cumprir as 
exigências legais e das políticas que se aplicam à sua função, 
esperamos que você se manifeste e tome medidas quando 
souber ou suspeitar da existência de um comportamento 
impróprio que possa afetar a Adtalem. 
 
Ao se ver diante de uma difícil situação ética, de 
descumprimento da lei ou um dilema, consulte primeiro este 
Código e as políticas que se aplicam à sua função. Depois 
disso, se você ainda não estiver seguro, existem várias 
opções: 
 
• Fale com o seu gerente. Seja o mais específico e 

detalhista possível para que ele ou ela entenda sua 
pergunta ou suas preocupações. 
 

• Procure um membro do Departamento Jurídico da 
Adtalem, o representante local de Recursos Humanos 
ou o AskHR. 
 

• Visite o Speak Up HelpSite ou use a HelpLine para 
enviar perguntas ou fazer uma denúncia. Você pode 
permanecer anônimo quando fizer uma pergunta ou 
denunciar um descumprimento conhecido ou suspeito 
on-line ou por telefone. 

 

 
Retaliações são proibidas 
 
A Adtalem não tolera retaliação contra qualquer pessoa por 
suscitar preocupações ou denunciar possíveis comportamentos 
impróprios de boa-fé ou que ajudar na investigação de um 
possível comportamento impróprio. 
 

Caso ache que você ou alguém que conhece sofreu retaliação, 
entre em contato com seu gerente ou com um representante de 
RH. O comportamento impróprio também pode ser denunciado 
por meio do Speak Up HelpSite. 
 
 
 
O que esperar do Speak Up 
 
Recursos como o Speak Up, o HelpSite e o HelpLine, 
mencionados na próxima página, são vias disponibilizadas para 
que os colaboradores obtenham respostas para dúvidas e 
preocupações e denunciem possíveis comportamentos 
impróprios por meio do anonimato. 
 
O HelpSite e o HelpLine são operados por uma empresa 
externa, estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por 
semana, e são multilíngues. 
 
Ao usar os recursos Speak Up, você poderá fazer uma 
pergunta ou fazer uma denúncia on-line ou por telefone. Ao 
telefonar, o operador irá ouvir sua preocupação ou pergunta, 
fazer perguntas esclarecedoras, se necessário, e depois 
escrever um relatório de resumo. Ele será encaminhado à 
Adtalem para avaliação e outras medidas conforme apropriado. 
 
Depois de fazer uma denúncia, você receberá um número de 
identificação para acompanhar o relatório. O acompanhamento 
particularmente importante se você fizer uma denúncia de 
forma anônima (esta opção está disponível na maioria, mas 
não em todos os países onde atuamos). O número de 
identificação permitirá que você comunique informações 
adicionais e acompanhe a resolução do caso. 
 
Todas as denúncias serão mantidas confidenciais na medida 
do possível, exceto quando a divulgação for necessária para 
que Adtalem investigue a denúncia, quando exigido por lei ou 
determinação judicial ou administrativa. 
 
Alguns países, incluindo muitos na União Europeia, têm regras 
específicas sobre o uso do Speak Up HelpSite e HelpLine, que 
em alguns casos pode limitar os tipos de denúncias que podem 
ser aceitas. 
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RECURSOS SPEAK UP 
 

Helpline 
 

Brasil: 0800.891.1667 
 
EUA: 1.866.421.0617 
St. Kitts: 1.877.538.5531 
Dominica: 1.877.534.6389 
St. Maarten: 001.800.872.2881 

 
 
Help Site 

 
www.speakupadtalemglobal.ethicspoint.com 

 
 
Para que os recursos Speak Up funcionem de forma eficaz, as 
denúncias e perguntas devem ser feitas de boa-fé. Para tanto, 
boa-fé significa simplesmente uma crença honesta de que uma 
denúncia é verdadeira e precisa, mesmo que os fatos 
comunicados revelem-se falsos. Os colaboradores que fizerem 
denúncias de má-fé estão sujeitos a ações disciplinares e até 
mesmo à rescisão do contrato de trabalho. Uma denúncia de 
má-fé é a denúncia feita intencionalmente por um colaborador 
com declarações falsas de comportamento impróprio de um 
colaborador, aluno ou terceiro que trabalhe para a Adtalem. 

 
 
 

 
Como fazer a escolha certa 
 
Você pode se deparar com uma situação na qual não esteja 
certo sobre o que fazer. Em caso de dúvidas, pergunte-se o 
seguinte: 
 
• É coerente com os valores TEACH da Adtalem? 
 
• É algo que você ficaria contente de ler no jornal ou ouvir 

perante a justiça? 
 
• É algo que pode prejudicar a reputação da Adtalem ou a sua? 
 
• A situação parece ética para você e para aqueles cujas 

opiniões você respeita? 
 
• A conduta pode prejudicar nossos colaboradores ou alunos 

de alguma forma? 
 
• É algo lícito e coerente com nossas políticas e o nosso 

Código? 
 
Quando a sua resposta a qualquer uma dessas perguntas for 
“não”, não faça; procure quaisquer dos recursos indicados 
neste Código para obter ajuda. 
 
 
E para finalizar 
 
A ética da Adtalem deve evoluir continuamente e manter-se 
atualizada em relação a novas situações de risco. Depois de 
tomar uma decisão, pergunte-se ainda o seguinte: 
 
• Você acredita que existem padrões, políticas e recursos 

suficientes para abordar o problema que enfrentou ou mais 
alguma coisa deveria ser feita? 

 
Caso sua resposta seja “não” e você acreditar que mais alguma 
coisa deveria ser feita, entre em contato com o AskHR. Suas 
sugestões nos ajudarão a melhorar nosso programa de ética e 
conformidade. 
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RESPONSABILIDADE PERANTE A 

COMUNIDADE  

 
Construímos uma equipe dinâmica de colaboradores 
talentosos por meio do respeito, da colaboração e da 
comunicação. Trabalhamos juntos com um único propósito: 
capacitar nossos alunos para atingir seus objetivos 
educacionais e profissionais. 
 
Manter nossa cultura de equipe não só ajuda nossos alunos a 
terem sucesso, mas também cria o ambiente para que cada 
um possa prosperar do ponto de vista pessoal e, 
paralelamente a isso, contribuir positivamente para o sucesso 
uns dos outros. 
 
 
Valorização da diversidade e 
igualdade de oportunidades 
 
Valorizamos a contribuição única que cada pessoa traz para a 
Adtalem. Nós tratamos todos com respeito e dignidade, e 
todas as decisões de contratação são tomadas com base no 
mérito, na experiência e na aptidão pessoal. 
 
Não fazemos discriminação com base em raça, credo, cor, 
religião, afiliação política, nacionalidade de origem, sexo, 
idade, deficiência, estado civil, orientação sexual, identidade 
de gênero, condição de cidadania ou qualquer outro critério 
protegido por lei. 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Trate todos com respeito. 
 
• Incentive e ouça aqueles que se manifestam e 

trabalhe para criar uma cultura onde os outros se 
sintam valorizados e compreendidos. 

 
• Caso você gerencie pessoas ou trabalhe com 

recrutamento e contratação de pessoal, avalie os 
outros com base no desempenho, nas qualificações, 
nas habilidades e potencial. 

 
• Evite fazer ponderações impertinentes em suas 

decisões. Use padrões objetivos e quantificáveis na 
medida do possível. 

 
• Não pratique nenhum tipo de favoritismo. 
 
• Respeite a privacidade, a dignidade e a vida dos 

colaboradores fora do trabalho. 

 
 
 
 
 
 

Perguntas e respostas  
 

Um dos meus colegas envia e-mails com piadas e 
comentários depreciativos sobre certas nacionalidades. 
Eu acho as mensagens constrangedoras, porém 
ninguém mais se manifestou sobre elas. O que devo 
fazer? 

 
Se você se sentir à vontade e puder fazê-lo de forma 
segura, diga à pessoa que pare com este comportamento. 
Além disso, você também deve levar suas preocupações ao 
seu gerente, ao AskHR ou ao representante de RH local. 
Você também pode comunicar suas preocupações no 
Speak Up HelpLine ou no HelpSite. Tais piadas não são 
compatíveis com nossos valores fundamentais e violam as 
nossas políticas. Se não fizer nada, você estará 
endossando tacitamente um comportamento que pode 
desgastar seriamente o ambiente da equipe.  

 
 

 
Assédio e intimidação 
 
Nós tratamos nossos companheiros com dignidade e respeito 
em todos os momentos. A Adtalem não tolera qualquer tipo de 
assédio ou intimidação. Assédio e intimidações são ações que 
podem ser justificadamente consideradas ofensivas ou 
discriminatórias, bem como qualquer forma de assédio sexual. 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Mantenha um ambiente de trabalho profissional e livre 

de assédio. 
 

• Seja direto se for possível e se puder fazê-lo com 
segurança. Manifeste-se e comunique seu 
constrangimento à pessoa por causa de suas ações ou 
linguagem, explique o porquê e peça a ele ou ela que 
pare. Além disso, você também pode levar suas 
preocupações ao seu gerente, ao askHR ou ao seu 
representante de RH local, ou usar o Speak Up 
HelpLine ou o HelpSite. 
 

• Não crie, distribua ou exponha material obsceno ou 
discriminatório, inclusive mensagens escritas, gravadas 
ou transmitidas eletronicamente (como e-mail, 
mensagens instantâneas e materiais da internet). 
 

• Lembre-se: o assédio pode ocorrer entre indivíduos da 
mesma ou de diferentes raças ou gêneros e pode 
envolver indivíduos ou grupos de colaboradores. 
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Comportamentos de gênero e sexuais impróprios 
 
A Adtalem procura manter um ambiente educacional livre de 
comportamentos sexuais e/ou de gênero impróprios. Esses 
comportamentos são: assédio sexual, agressão sexual, 
estupro, violência doméstica, violência no namoro, 
perseguição, exploração sexual e assédio por motivo de 
gênero. Quando um aluno é vítima de comportamentos sexuais 
e/ou de gênero impróprios (mesmo que o ato não tenha 
ocorrido nas dependências da Adtalem), isso pode impedir a 
sua capacidade de usufruir plenamente dos benefícios 
educacionais que oferecemos. Portanto, é importante que 
todos façamos a nossa parte para prevenir todas as formas de 
comportamento sexual e de gênero impróprio e prestar apoio 
aos alunos e colaboradores que sofreram tais práticas. 
 
Alguns colaboradores têm a obrigação de relatar possíveis 
incidentes de comportamento sexual e/ou de gênero impróprio. 
Consulte a política sobre resposta e prevenção a esses 
comportamentos. 
 
Para mais informações, ou se você tiver dúvidas, procure o 
representante de RH local ou use o Speak Up HelpLine ou 
HelpSite. 
 
 
 
Atenção para os sinais de alerta 
 
• Investidas sexuais indesejadas ou pedidos de favores 

sexuais. 
 
• Contato físico ofensivo, como afagar, agarrar, apertar ou 

esbarrar no corpo de outra pessoa. 
 
• Fazer gestos sexuais e expor objetos, imagens, cartazes 

ofensivos e sexualmente sugestivos. 
 
• Brincadeiras, provocações ou piadas verbais ofensivas e 

de cunho sexual. 
 
• Abuso verbal, ameaças ou provocações com base na 

aparência de um colega, sua orientação sexual, crenças 
ou outras características protegidas por nossas políticas e 
leis pertinentes. 

 
• Comportamento intimidante ou insultante que humilhe, 

menospreze ou ameace outro colaborador, seja 
intencional ou não. 

 
 
 
 
 
 
 
Perguntas e respostas      
 
Durante uma viagem de negócios, um colega 
repetidamente me pediu bebidas e fez comentários 
sobre minha aparência que me deixou 
desconfortável. Pedi a ele que parasse, mas foi em 
vão. Isso aconteceu fora do escritório, depois do 
trabalho. O que devo fazer? 
 
Esse tipo de conduta não é aceitável, seja dentro ou fora 
das dependências da Adtalem. A Adtalem promove um 
ambiente de trabalho livre de assédio, por isso não 
espere que aconteça novamente para lidar com a 
situação. Caso sinta-se seguro e confortável, seja firme 
e informe a ele que tais atitudes são inadequadas e que 
ele deve parar. Levamos essas questões muito a sério e 
recomendamos que você denuncie o problema ao seu 
gerente, seu representante de RH local ou ao AskHR, 
use o Speak Up HelpSite ou o HelpLine. 
 
 
 
 
Durante minha última avaliação de desempenho, 
meu gerente criticou muito a minha performance e 
me senti intimidado e vítima de provocações pelo 
tom dos comentários. Isso constitui 
descumprimento do Código e da política contra o 
assédio? 
 
Provavelmente, não. Intimidação e provocações nunca 
são aceitáveis, mesmo durante a avaliação do 
desempenho de um gerente ou ao disciplinar 
subordinados diretos. No entanto, a articulação das 
expectativas de desempenho do colaborador com 
declarações do tipo “a menos que você melhore seu 
desempenho, seu contrato de trabalho poderá ser 
rescindido” não é considerada provocação ou 
intimidação. Em caso de dúvidas ou preocupações, 
procure o AskHR ou o representante local de RH, ou use 
o Speak Up HelpLine ou o HelpSite. 
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Relacionamentos adequados 
 
A Adtalem se empenha para promover ambientes de trabalho 
e acadêmicos capazes de aprimorar os objetivos 
educacionais de nossos alunos, nossas experiências 
profissionais e a reputação de nossas instituições 
educacionais. Por esse motivo, esperamos que os 
colaboradores mantenham os seguintes padrões para manter 
relacionamentos adequados no local de trabalho. 
 
 
 
Relações entre colaboradores 
 
Espera-se que os colaboradores se abstenham de contratar 
ou trabalhar de outra forma na mesma linha de subordinação 
que seus familiares, cônjuges, parentes, parceiros 
domésticos ou com colegas ou terceiros com quem eles 
tenham um relacionamento afetivo ou íntimo. Da mesma 
forma, não é aceitável que o colaborar ou colaboradora se 
envolva em um relacionamento íntimo com outro colaborador 
se houver possibilidade de influenciar ou controlar os 
interesses profissionais ou financeiros desse colaborador. 
 
 
 
Relações entre colaboradores e alunos 
 
Em nenhuma hipótese os membros do corpo docente, 
pessoal administrativo ou outros colaboradores podem se 
envolver em qualquer relacionamento afetivo ou íntimo com 
alunos, presentes ou futuros, se eles forem capazes agora ou 
puderem vir a influenciar ou controlar a matrícula, a 
orientação, a supervisão, atividades de avaliação ou decisões 
que afetem o aluno. Relacionamentos impróprios entre 
alunos e colaboradores devem ser denunciados ao AskHR, 
ao representante local de RH ou através do Speak Up 
HelpLine ou HelpSite. 
 
Algumas instituições podem ter normas mais rigorosas sobre 
relacionamentos do que as estabelecidas neste Código. 
Quando for o caso, as normas mais rigorosas prevalecerão. 
 
Para mais informações, ou se você tiver dúvidas, procure o 
responsável por assuntos acadêmicos da sua instituição, 
AskHR, o representante local de RH ou use o Speak Up 
HelpLine ou o HelpSite. 

 
 
 
 

Proteção e segurança para todos 
 
Todos, colaboradores, alunos e visitantes das nossas 
instalações, têm direito e esperam estar em um ambiente 
seguro e protegido. Esse ambiente é parte essencial da oferta 
de educação de qualidade para nossos alunos. 
 
Todos os colaboradores e terceiros que trabalham para a 
Adtalem devem entender e seguir nossas políticas e 
procedimentos de segurança e proteção. Temos o dever de 
trabalhar juntos para manter nosso local de trabalho livre de 
perigos e riscos previsíveis e que possam ser evitados. 
 
Para cada um de seus estabelecimentos, a Adtalem tem um 
conjunto de requisitos e procedimentos padrão destinados a 
manter os colaboradores seguros. Nós também temos um 
sistema de referência para resposta a incidentes a ser seguido 
por cada estabelecimento. 
 
Além disso, cada campus possui um encarregado de incidentes 
que serve como o principal ponto de contato com respeito a 
assuntos de segurança e proteção. Para mais informações, 
manifestar uma preocupação ou denunciar um incidente, 
procure o encarregado de incidentes, líder do campus ou do 
departamento de segurança do seu estabelecimento, ou o 
Departamento de Segurança da Adtalem. 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Esteja atento aos riscos de segurança e proteção. 
 
• Violência de qualquer tipo não tem lugar na Adtalem. 

Não toleraremos quaisquer atos ou ameaças de 
violência física contra colegas de trabalho, alunos, 
visitantes ou qualquer outra pessoa em nossas 
propriedades, durante viagens de negócios ou em 
eventos patrocinados pela Adtalem. 

 
• Armas de fogo ou outras armas não são permitidas nas 

dependências da Adtalem, estacionamentos, locais de 
trabalho alternativos mantidos pela Adtalem ou em 
eventos patrocinados pela Adtalem, a menos que a 
aplicação dessa política seja proibida por lei. 

 
• Mantenha um ambiente de trabalho seguro e protegido, 

com estações de trabalho, corredores e outros locais 
de trabalho livres de obstáculos, fios e outros perigos 
potenciais. 

 
  
 

PARA SABER MAIS 
 

Converse com seu representante de RH 
local ou entre em contato com o AskHR.
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Uso de drogas e álcool 
 

O uso de drogas ilegais e álcool vai contra o nosso 
compromisso de manter um ambiente seguro, saudável, 
protegido e produtivo para colaboradores, alunos e a 
comunidade. Quando a sua capacidade de fazer o seu 
trabalho é prejudicada pelo mau uso ou abuso de álcool ou 
drogas, você compromete a segurança dos outros e pode 
arriscar nossa reputação. Enquanto estiver no trabalho ou a 
negócios pela Adtalem, você deve estar alerta, com o 
discernimento não prejudicado e sempre pronto para cumprir 
seus deveres de trabalho. Você deve sempre respeitar os 
costumes locais e as leis relativas ao uso de drogas e álcool. 
 

 
Casos especiais 

 
Consulte o AskHR ou o representante local de RH se você 
precisar tomar medicamentos legais que possam afetar 
negativamente o seu desempenho no trabalho de forma 
significativa ou comprometer a segurança de alguém. 

 
 

Suporte relacionado a álcool e drogas 
 

Caso tenha problemas relacionados com drogas ou álcool, 
nós recomendamos que você procure ajuda. Se você estiver 
fora dos Estados Unidos, consulte o representante de RH 
local; se estiver nos EUA ou for um expatriado nos EUA, ligue 
para o Programa de Assistência para Colaboradores da 
Adtalem Global Education no 877.623.3879 ou visite 
guidanceresources.com. Ajudaremos os colaboradores que 
fizerem jus dentro dos limites de seus planos de benefícios 
médicos. 

 
 
 

Perguntas e respostas 
 

Os terceirizados que trabalham em nossas 
instalações devem observar as mesmas 
políticas e procedimentos de segurança e 
proteção que os colaboradores? 

 
 

Com certeza. Os gerentes são responsáveis por 
garantir que terceiros, trabalhando em nossas 
instalações, compreendam e cumpram todas as 
políticas, leis e regulamentos aplicáveis que afetem 
esse campus ou local específico. 
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Respeito à privacidade e proteção de 
informações pessoais 
 
Nós respeitamos e protegemos a privacidade de todos que nos 
confiam suas informações pessoais. Isso inclui alunos atuais, 
antigos e futuros, nossos colaboradores e terceiros. Proteger 
essa informação é mais do que um requisito legal, é uma 
questão de confiança. 
 
Como uma organização global em um ambiente conectado 
digitalmente, respeitamos todas as leis relacionadas à 
privacidade e segurança de dados. Algumas informações, 
geralmente chamadas Informações de Identificação Pessoal 
(PII, do inglês “Personally Identifiable Information”), exigem um 
grau adicional de cuidado. PII é qualquer dado que possa, por 
si só ou em conjunto com outras informações, ser usado para 
identificar um indivíduo. 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Seja responsável pela proteção das PII e mantenha-se 

informado sobre nossas políticas relacionadas ao assunto. 
 
• Apenas compartilhe informações pessoais, incluindo PII, 

com aqueles que têm uma necessidade legítima de saber 
e cujo acesso for devidamente autorizado. 

 
• Nunca divulgue o número de identificação do aluno, 

documentos, números de cartão de crédito ou débito ou 

senhas. 
 
• Nunca divulgue registros acadêmicos ou informações do 

aluno para terceiros, sem o consentimento do aluno, a 
menos que seja exigido por lei ou conforme permitido em 
circunstâncias especiais nos termos das nossas políticas 
aplicáveis. 

 
• Seja transparente sobre nossas práticas de privacidade e 

como as pessoas podem nos contatar com perguntas ou 
preocupações. 

 
• Informe imediatamente sobre qualquer uso, divulgação ou 

acesso não autorizado a PII, seja ele real ou suspeito, ao 
seu gerente ou ao representante de RH. 

 
• Nunca proíba que um aluno examine seus próprios 

registros acadêmicos. 
 
• Certifique-se sempre de que os terceiros que trabalham 

com a Adtalem sejam obrigados a cumprir os requisitos da 
nossa política de privacidade. 

 
• Ao achar que estamos transferindo ou iremos transferir 

informações pessoais de um país para outro, procure o 
seu gestor ou o AskHR para certificar-se de que 
compreende as políticas, leis e regulamentos que 
protegem a privacidade individual em tais países. 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  
 
 
 
 

 
PARA SABER MAIS 

 
Entre em contato com a Equipe de 
Governança de Informações da Adtalem 

  
 
 

 

Perguntas e respostas 
 
Um relatório que encontrei na fotocopiadora contém 
muitos registros pessoais confidenciais, incluindo 
números de identificação de alunos. Eu também 
frequentemente passo por computadores onde 
posso ver informações confidenciais nas telas. Eu 
não quero causar problemas a ninguém, mas não 
acho correto que esse tipo de informação seja 
deixado para que todos vejam. O que devo fazer? 
 
Você deve retirar imediatamente o documento da 
copiadora e entregá-lo ao dono do mesmo. Caso não 
saiba quem é o dono do documento, procure seu 
gerente ou o representante de RH local para obter 
orientação. Proteger a confidencialidade e a 
privacidade é responsabilidade de cada colaborador. 
Quando os papéis que contêm informações 
confidenciais são deixados na copiadora, a pessoa que 
os deixou lá está negligenciando seu dever de proteger 
a confidencialidade de terceiros. Da mesma forma, 
você nunca deve deixar notebooks ou outros 
dispositivos eletrônicos portáteis sem vigilância, 
especialmente se contiverem informações 
confidenciais. Basta apenas alguns segundos para que 
alguém possa danificar seriamente o seu computador, 
seus arquivos ou acessar informações no computador, 
portanto não esqueça de bloquear o computador 
quando você sair da mesa.  
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Uso adequado dos recursos da Adtalem 
 
Todos nós temos a responsabilidade de proteger os recursos 
organizacionais para garantir que sejam usados e cuidados de 
forma adequada. 
 
Os bens da Adtalem são edifícios, equipamentos, veículos, 
computadores, telefones, dispositivos móveis, arquivos, 
documentos, materiais armazenados e suprimentos. Também 
são recursos da Adtalem a propriedade intelectual e suas 
informações confidenciais. 
 
 
Uso adequado da tecnologia da informação 
 
Cada um de nós deve usar os sistemas e recursos eletrônicos 
da Adtalem de uma maneira que não exponha a organização a 
riscos de violações de segurança, ações judiciais, sabotagem, 
vírus de computador ou problemas similares. 
 
O uso pessoal esporádico e incidental dos sistemas e recursos 
eletrônicos da Adtalem é permitido desde que não interfira com 
seus deveres ou com sua produtividade e não consuma ou 
desvie recursos que de outra forma poderiam ser usados para 
fins organizacionais. 
 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Utilize apenas software que tenha sido devidamente 

licenciado. A cópia ou o uso de software sem licença 
ou “pirata” nos sistemas e recursos eletrônicos da 
Adtalem são estritamente proibidos. 

 
• Informe toda suspeita de roubo, desvio de fundos ou 

apropriação indevida de qualquer propriedade da 
Adtalem pelo Speak Up HelpLine ou HelpSite. 

 
• Nunca venda, transfira, destrua ou descarte outros 

bens ou materiais da Adtalem (incluindo computadores, 
equipamentos e registros eletrônicos e impressos) sem 
a documentação e a autorização devida. 

 
  
 

PARA SABER MAIS 
 

Consulte o setor de Tecnologia da Informação ou 
o representante de RH local. 

 
 
 

Compromisso com os mais altos 
padrões de integridade acadêmica 
 
Na condição de fornecedores de serviços educacionais em 
nível global, temos o compromisso de oferecer aos nossos 
alunos instrução, suporte e serviços relacionados de alta 
qualidade. Para manter essa qualidade, devemos nos pautar 
pelos mais altos padrões de integridade acadêmica. 
 
 
 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Use o produto do trabalho de outras pessoas de 

forma adequada e com a devida autorização. 
 
• Abstenha-se de forma intencional ou consciente de 

ajudar ou tentar ajudar outros a cometer qualquer ato 
de desonestidade acadêmica. 

 
• Mantenha registros educacionais e a posição 

acadêmica dos alunos de forma apropriada. 
 
• Recuse qualquer oferta de suborno, presente ou 

gratificação de qualquer tipo de qualquer aluno, atual 
ou futuro, e abstenha-se de fazê-lo em nome de um 
aluno, atual ou futuro. 

 
 
  

. 
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Marketing, publicidade e matrículas 
 
As leis que regem as atividades de publicidade e marketing 
são prescritivas. Se está envolvido no desenvolvimento ou uso 
de nossos materiais de marketing, publicidade ou promoção, é 
importante que você compreenda as diretrizes que se 
relacionam com essas atividades. O mesmo se aplica aos 
terceiros que criam esses materiais em nosso nome. 
 
A Adtalem presta informações verdadeiras, precisas e não 
enganosas para futuros alunos em potencial. Além disso, a 
admissão de novos alunos é feita exclusivamente com base na 
capacidade de cada requerente de atender aos requisitos de 
admissão, os quais variam de acordo com a instituição. A 
Adtalem tem por prática honrar e registrar corretamente os 
pedidos de alunos ou outros consumidores para que não 
sejam contatados por nós por e-mail, telefone ou outros 
métodos. 
 
Ao selecionarmos futuros alunos em potencial, fornecemos 
informações responsáveis, objetivas e imparciais. Somos 
sempre verdadeiros e nunca induzimos ao erro, seguindo os 
princípios da política e treinamento de Comunicações 
Responsáveis da Adtalem. Nós nos pautamos segundo esses 
padrões elevados, não só porque a lei exige, mas porque é o 
certo a fazer para ajudar nossos alunos a atingir seus objetivos 
educacionais e profissionais. 
 
Por sua condição de prestadora de serviços de ensino 
superior, a Adtalem está sujeita a uma ampla regulamentação. 
Para que as instituições de graduação da Adtalem e nossos 
alunos continuem aptos a participar dos programas de ajuda 
financeira federal dos EUA, devemos respeitar os 
regulamentos que regem a remuneração de colaboradores que 
recrutam alunos. 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Cumpra todos os requisitos legais pertinentes e as 

políticas e procedimentos de aprovação da Adtalem ao 
desenvolver ou implementar materiais de relações 
públicas, marketing e publicidade. 
 

• Certifique-se de que todos os materiais são 
verdadeiros, completos, precisos, devidamente 
fundamentados e não passíveis de induzir a erro. 
 

• Forneça dados comprobatórios e linguagem qualificada 
ao usar estatísticas. 
 

• Indique claramente que a educação fornecida não é 
garantia de emprego ou de “sucesso”. 



13 
 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADE PERANTE 

NOSSOS PARCEIROS E O PÚBLICO 
 
 
Queremos ser conhecidos como uma instituição de confiança 
que está próxima das pessoas nas comunidades em que 
atuamos. Temos o compromisso com a transparência e as 
práticas comerciais responsáveis. 
 
Mantemos sempre em mente as nossas obrigações perante 
nossos acionistas, nossos parceiros comerciais e o público, e 
seguimos orientados por nossos valores e respeito pelas leis 
que governam nossas operações em todos os lugares em que 
atuamos. 
 
Servir o bem maior 
 
Estamos orgulhosos de que, como educadores, a própria 
natureza do nosso trabalho serve o bem maior e contribui 
positivamente para a sociedade e a vida de nossos alunos. 
Como cidadãos do mundo, estamos empenhados no seguinte: 
 
• Apoiar iniciativas sociais e educacionais nas comunidades em 

que vivemos e trabalhamos. 
 
• Participar das iniciativas de socorro e projetos assistenciais 

em todo o mundo. 
 
• Cumprir as leis e os regulamentos ambientais de cada país 

em que atuamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Considerar fatores de responsabilidade ambiental nas 

nossas decisões, tais como reciclagem, conservação de 
recursos e no trabalho com nossos parceiros comerciais. 

 

• Gerenciar e minimizar nosso impacto no meio ambiente. 
 

 
 
 
Construir relacionamentos comerciais 
duradouros 
 
Acreditamos no trabalho com parceiros comerciais que 
compartilhem do nosso compromisso com altos padrões 
éticos e de integridade. 
 
Nossos parceiros comerciais (dentre os quais nossos 
fornecedores, vendedores, representantes e prepostos) nos 
representam no mercado. Ao agirem de forma ilegal ou 
antiética, a Adtalem pode ficar exposta a repercussões legais 
ou prejuízo de nossa reputação. 
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Para lembrar sempre 
 
• Tome decisões envolvendo fornecedores no melhor 

interesse da Adtalem e não por algum benefício ou 
ganho pessoal. 

 
• Seja receptivo a todos os pedidos adequados dos 

nossos parceiros comerciais, mas nunca faça algo que 
considere ilegal ou contrário às leis, regulamentos, ao 

Código ou às nossas políticas. 
 
• Respeite as informações confidenciais e a propriedade 

intelectual de terceiros. 
 
• Escolha fornecedores e terceiros com cuidado e jamais 

trabalhe com países, organizações ou pessoas 
proibidos. 

 
• Fique de olho e denuncie quaisquer sinais de que 

nossos parceiros comerciais estejam descumprindo as 
leis ou os regulamentos pertinentes. 

 
• Certifique-se de seguir as políticas e procedimentos da 

Adtalem antes de assinar qualquer contrato com um 
terceiro para a Adtalem ou para sua instituição.  

 

 
Proteção de informações confidenciais 
 
Quando geridas de forma correta, nossas informações podem 
nos ajudar a desenvolver e administrar programas 
educacionais de qualidade e atender aos nossos objetivos. 
Quando a informação é mal gerida, coloca nossa organização 
em risco. 
 
Cada um de nós deve estar atento e proteger nossas 
informações confidenciais, bem como as informações 
confidenciais que nos são confiadas por outros, como nossos 
alunos. Dependendo da situação, tais informações podem ser 
ideias estratégicas, planos organizacionais, registros de alunos 
e outros tipos de informações coletadas ou geradas como parte 
de nossas operações e atividades educacionais. 
 
Nós respeitamos todas as patentes, marcas registradas, 
direitos autorais, informações proprietárias e segredos 
comerciais, bem como a confidencialidade de qualquer pessoa 
com quem façamos negócios. 

 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Use e divulgue informações confidenciais apenas para 

fins comerciais legítimos. 
 
• Marque adequadamente as informações confidenciais 

para indicar como elas devem ser tratadas, distribuídas 
e destruídas. 

 
• Proteja a propriedade intelectual e as informações 

confidenciais, compartilhando-as apenas com as partes 
autorizadas. 

 
• Nunca discuta informações confidenciais quando outros 

possam ouvir o que está sendo dito, por exemplo, em 
aviões, em elevadores ou em outros locais públicos. 
Tenha cuidado para não enviar informações 
confidenciais para máquinas de fax ou impressoras não 
vigiadas. 

 
• Siga todas as políticas, procedimentos e prazos de 

retenção relacionados aos registros e gerenciamento 
de informações. 

 
• Mantenha notebooks, dispositivos portáteis e mídias de 

armazenamento, que possam conter informações 
confidenciais ou proprietárias, seguros e siga todas as 
políticas e protocolos de segurança da informação e da 
rede. 

 
• Denuncie qualquer violação potencial de segurança de 

dados ao seu gerente, ao gerente sênior de 
governança da informação ou ao diretor de segurança 
da informação. 

 
 
 
Propriedade intelectual 
 
Trabalhamos duro para criar e promover marcas e programas 
educacionais reconhecidos no mundo todo. Nossa propriedade 
intelectual, como por exemplo, nosso material protegido por 
direitos autorais e nossas marcas registradas, é parte essencial 
da nossa identidade e das nossas operações; devemos lidar 
com ela de forma responsável e protegê-la. Outros exemplos 
de nossa propriedade intelectual incluem: 
 
• Logomarcas; 
 
• Materiais de marketing e publicidade; 
 
• Identidade de marca; 
 
• Grade curricular; 
 
• Materiais pedagógicos. 
 
Você é responsável pelo desenvolvimento da propriedade 

intelectual? Consulte o representante jurídico indicado pela 

Adtalem. 
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Uso de informações privilegiadas em 
benefício próprio 
 
Alguns colaboradores da Adtalem podem ter acesso a 
informações financeiras da organização ou informações 
materiais não públicas que podem afetar nosso futuro 
econômico. Utilizamos informações materiais e não públicas 
em conformidade com as leis de títulos e valores mobiliários e 
não negociamos ações de qualquer companhia (incluindo a 
Adtalem) quando temos em nosso poder informações não 
públicas, materiais ou sigilosas com relação ao preço. 
 
“Informações materiais e não públicas”, geralmente, referem-
se a qualquer informação que não está disponível para o 
público e que um investidor médio consideraria importante ao 
decidir se quer comprar, vender ou manter uma ação. São 
exemplos de tais informações: notícias sobre aquisições, 
resultados financeiros, mudanças administrativas importantes, 
início ou término de contratos importantes, bem como notícias 
sobre o desempenho financeiro, operacional ou ambiental de 
uma organização. É importante saber que informações 
relevantes e não públicas também podem ser informações 
confidenciais sobre outra organização que foram obtidas 
durante o curso do seu trabalho. 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Nunca use, para benefício próprio ou de terceiros, 

informações de qualquer organização que não 
tenham sido tornadas públicas. 

 
• Tenha cuidado quando outros solicitarem informações 

confidenciais sobre a Adtalem ou nossos parceiros 
comerciais. Mesmo conversas casuais podem ser 
vistas como revelação ilegal de informação 
privilegiada a terceiros. 

 
• Nunca use informações materiais e não públicas para 

tomar decisões de investimento ou para fornecer 
dicas de investimento para familiares, parentes 
próximos, amigos ou terceiros. 

 
• O descumprimento da legislação sobre títulos e 

valores mobiliários é levado a sério e estará sujeito a 
processos, ainda que a quantidade de dinheiro 
envolvida seja pequena ou o revelador não tenha 
obtido lucro.  

 
 

PARA SABER MAIS 
 

Política sobre o Uso de Informações 
Privilegiadas da Adtalem Global Education 

 
 
 
Exatidão de livros e registros contábeis 
 
A Adtalem tem compromisso com a transparência e a 
divulgação completa, precisa, tempestiva e compreensível de 
todos os aspectos da nossa organização, dentre o que as 
demonstrações contábeis apresentadas às autoridades 
competentes. 
 
Os colaboradores com funções que envolvam a elaboração de 
nossas declarações contábeis e outros documentos de cunho 
público têm especial responsabilidade nessa área, mas todos 
nós contribuímos para o processo de registro de resultados 
organizacionais e manutenção de documentos. Cada um de 
nós é responsável por ajudar a garantir que a informação que 
registramos seja precisa, completa e mantida de forma 
compatível com o nosso sistema de controles internos. 
 
Na condição de companhia de capital aberto, somos obrigados 
a declarar informações contábeis de acordo com os princípios 
de contabilidade e a manter livros e registros que reflitam com 
precisão e justiça todas as transações. Essa obrigação, no 
entanto, inclui mais do que apenas informações contábeis. 
Alguns exemplos incluem registrar com precisão inscrições, 
frequência, notas, comunicações, mensalidades, dados 
regulatórios e outras informações organizacionais essenciais. 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Cumpra integralmente todas as leis, requisitos de 

contabilidade externa e as práticas e procedimentos da 
Adtalem com respeito às demonstrações contábeis e 
outras informações organizacionais. 

 
• Nunca faça afirmações falsas em um relatório de 

despesas ou na folha de registro de horas trabalhadas. 
 
• Seja claro, conciso, verdadeiro e preciso ao registrar 

qualquer informação. 
 
• Elabore documentos internos e comunicações como se 

fossem ser revisados por terceiros. Lembre-se que 
nossos registros internos, às vezes, são lidos por 
terceiros e por órgãos do governo, portanto devemos 
fazer o nosso melhor para garantir que o que 
escrevemos não seja mal interpretado. 

 
• Mantenha todos os registros organizacionais pelos 

prazos mínimos legalmente exigidos e de acordo com 
os procedimentos de guarda de registros da Adtalem. 

 
• Somente destrua documentos de acordo com as 

práticas e procedimentos de guarda de registros da 
Adtalem e esteja ciente de limitações ou requisitos 
especiais que possam estar em vigor para registros 
relacionados a litígios, investigações ou auditorias em 
curso ou em potencial. 

 
• Coopere com os auditores internos e externos da 

Adtalem. 
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Perguntas e respostas 
 

No final do último trimestre contábil, meu gerente 
me pediu para registrar despesas adicionais, 
embora eu não tenha recebido as faturas do 
fornecedor, e o trabalho não tenha sido iniciado. Eu 
concordei em fazê-lo, principalmente porque não 
pensei que isso realmente fizesse diferença, pois 
estávamos todos certos de que o trabalho seria 
concluído no próximo trimestre. Agora, eu me 
pergunto se o que fiz é correto. 

 
Os custos devem ser registrados no período em que são 
incorridos. O trabalho não foi iniciado, e os custos não 
foram incorridos na data em que você registrou a 
transação. Portanto, a informação era enganosa e, 
dependendo das circunstâncias, poderia ser 
considerada fraude. Em tal situação, você deve levar o 
assunto ao representante de RH do seu 
estabelecimento, ao AskHR ou usar o Speak Up 
HelpSite ou o HelpLine.  

 
 
 
Concorrência positiva 
 
Na Adtalem, nós concorremos vigorosamente, mas o fazemos 
de forma positiva e honesta. É extremamente importante 
respeitar as leis de proteção e defesa da concorrência em 
todos os lugares em que atuamos. 
 
As leis de defesa e proteção da concorrência (as chamadas 
leis antitruste) regulam determinados tipos de práticas para 
garantir que os consumidores tenham uma escolha no 
mercado e que não estejam sujeitos a práticas predatórias ou 
discriminatórias. O descumprimento dessas leis pode acarretar 
multas e penalidades severas. 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Os colaboradores devem realizar negócios de acordo 

com práticas comerciais justas e as leis de defesa e 
proteção da concorrência. 

  
• Essas leis são muito complexas, e os riscos de seu 

descumprimento podem ser graves. O contato com 
concorrentes deve ser limitado e sempre evitar certos 
assuntos, dentre os quais aqueles relacionados à 
concorrência, tais como mercados, clientes ou preços. 
Se estiver em uma reunião e o assunto surgir, deixe a 
reunião imediatamente e leve o caso para o seu 
representante jurídico ou procure seu representante de 
RH local para maiores orientações. 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  
 
 
 
Atenção para os sinais de alerta 
 
As práticas abaixo são proibidas: 
 
• Acertos entre participantes (“fraude a licitação”) de 

qualquer licitação ou concorrência, como por exemplo 
concordar sobre quem será o licitante vencedor ou o 
preço do contrato. 

 
• Acertos com concorrentes para manipular preços ou 

concordar com um concorrente para não fazer negócios 
com um fornecedor ou cliente. 

 
• Trocar informações confidenciais, de forma ilegal, com 

concorrentes, tais como preços, custos ou outras 
informações confidenciais proprietárias sobre os planos 
da Adtalem. 

 
• Ajustar com um concorrente a divisão ou repartir 

programas acadêmicos ou calendários, mercados ou 
regiões geográficas. 

 
• Usar terceiros para repassar informações a um 

concorrente. 
 
• Envolver-se em qualquer outra conduta que possa violar a 

legislação de defesa e proteção da concorrência dos 
ordenamentos jurídicos em questão.  
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Perguntas e respostas  
 

Recebi informações sigilosas sobre preços de um 
dos nossos concorrentes. O que devo fazer? 

 
Procure seu gerente e o representante jurídico da 
Adtalem antes de tomar qualquer outra medida. A partir 
do momento em que recebermos essa informação, é 
importante demonstrar respeito pelas leis de proteção à 
concorrência e deixar claro que esperamos que outros 
façam o mesmo. Isso exige medidas apropriadas que 
só podem ser decididas caso a caso. 

 
 
 

Estou planejando participar de uma feira comercial. 
Existem precauções especiais que devo tomar para 
evitar um possível problema envolvendo leis de 
proteção à concorrência? 

 
Reuniões de associações comerciais e outros 
encontros setoriais normalmente atendem a finalidades 
perfeitamente legítimas e dignas. No entanto, tais 
reuniões também podem constituir possíveis 
armadilhas do ponto de vista da legislação de defesa e 
proteção da concorrência, pois reúnem concorrentes 
que podem estar propensos a discutir assuntos de 
interesse mútuo. Deve-se ter especial cautela para 
evitar discussões ou trocas de informações 
relacionadas a assuntos competitivos. Caso os 
concorrentes estejam discutindo esses assuntos, você 
deve isentar-se de tomar parte em tais conversas.  

 
 
 

 
Coleta de informações comerciais 
 
Ao reunir informações de negócios, colaboradores e outros que 
trabalham em nosso nome devem sempre respeitar os mais 
elevados padrões éticos. Nunca se envolva em fraudes, jamais 
faça declarações falsas ou empregue dissimulação para obter 
informações ou usar tecnologia invasora para espionar os 
outros. Tenha cuidado ao aceitar informações de terceiros e 
certifique-se de que tais informações prestadas não estejam 
protegidas por leis sobre sigilo comercial ou termos de não 
divulgação ou confidencialidade. 
 
Ao reunir informações sobre um concorrente, evite sempre as 
seguintes práticas: 
 
• Procurar dados confidenciais junto a concorrentes ou alguém 

de fora da organização. 
 
• Comprar informações confidenciais relacionadas a um 

concorrente. 
 
• Usar informações sigilosas obtidas de forma inadvertida ou 

acidental. 
 
• Pedir para ver propostas confidenciais enviadas por 

organizações que competem com a Adtalem. 
 
• Investir em concorrentes para obter acesso a informações 

confidenciais. 
 
Embora possamos contratar colaboradores que tenham 
trabalhado para a concorrência, sempre reconhecemos e 
respeitamos suas obrigações de não usar ou divulgar as 
informações confidenciais de seus antigos empregadores. 
 
 
O que fazer diante dos conflitos de interesse 
 
Um “conflito de interesses” ocorre quando os seus interesses 
particulares de alguma forma interferem (ou parecem interferir) 
nos interesses da Adtalem. Esse conflito também pode existir 
quando seus interesses ou atividades afetem (ou pareçam 
afetar) sua capacidade de tomar decisões objetivas para a 
Adtalem. Você deve usar o bom senso e evitar situações de 
conflitos de interesses, as quais podem prejudicar a confiança 
que os outros têm em nós e prejudicar nossa reputação. 
 
Conflitos de interesse nem sempre são claros. Em caso de 
dúvidas, fale com o seu gerente ou procure o representante de 
RH local. Mesmo que o conflito de interesses seja apenas uma 
suspeita, compete a você levar a situação ao conhecimento da 
Adtalem para que a situação seja devidamente avaliada, 
monitorada e resolvida. 
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Para lembrar sempre 
 
• Tome sempre decisões comerciais no melhor 

interesse da Adtalem. 
 
• Leve ao conhecimento do seu gestor ou do RH 

qualquer relação, atividade externa, interesse 
financeiro ou outra situação que possa representar um 
possível conflito de interesses ou aparentar ser um 
conflito. 

 
• Antecipe-se a quaisquer situações em que os seus 

interesses financeiros ou os de um membro da sua 
família possam entrar em conflito com os melhores 
interesses da Adtalem. 

 
 
As seguintes situações são exemplos comuns de potenciais 
divergências. Além dessas, outras situações também podem 
estar relacionadas nas políticas locais da Adtalem. 
 
 
 
Oportunidades de negócio 
 
Se você souber de uma oportunidade de negócio devido à sua 
função na Adtalem, essa oportunidade pertence à Adtalem. Os 
colaboradores não podem tomar para si, ou direcionar a 
terceiros, oportunidades que são descobertas em razão da sua 
função na Adtalem. 
 
 
Relações pessoais 
 
Envolver-se ou manter relacionamentos pessoais 
inapropriados com outros colaboradores, ou com alunos atuais 
ou futuros, pode criar um conflito de interesses. São exemplos 
de relacionamentos pessoais que podem levar a conflitos de 
interesse: relacionamentos familiares e relacionamentos 
românticos/íntimos. Os relacionamentos pessoais que 
interferirem na sua capacidade de desempenhar objetivamente 
sua função devem ser evitados, mas devem ser divulgados se 
ocorrerem (consulte a seção “Relacionamentos adequados” 
deste Código para obter mais detalhes). 
 
 
Segundo emprego 
 
Não proibimos que os colaboradores tenham um segundo 
emprego. No entanto, certas atividades podem envolver 
conflito de interesses e devem ser divulgadas e aprovadas 
pela Adtalem. São exemplos de empregos desse tipo: 
 
• Qualquer segundo emprego que afete o desempenho no 

seu trabalho. 
 
• Qualquer tipo de emprego (incluindo consultoria ou cargo 

no corpo docente) com concorrente, fornecedor ou cliente 
(podem existir algumas exceções para os membros do 
corpo docente, procure o responsável por assuntos 
acadêmicos para obter mais informações). 

 
 
 
Investimentos pessoais 
 
Os colaboradores não têm permissão para ter participação 
substancial em qualquer organização que trabalhe ou possa 
trabalhar com a Adtalem. Esta regra aplica-se a participações 
diretas e indiretas. 
 
Por “participação substancial”, entenda-se uma participação 
maior que 5% do patrimônio líquido total do colaborador e 
familiares de primeiro grau ou maior que 1% das ações em 
circulação do capital de companhia com ações negociadas em 
bolsa. Existem exceções a esta regra para investimentos feitos 
por meio de fundos mútuos ou contas gerenciadas onde o 
colaborador não toma decisões específicas de investimento. 
 
 
Atividades cívicas 
 
Os colaboradores podem ser convidados a atuar em conselhos 
de administração, conselhos consultivos ou comitês 
relacionados a outra organização. A aprovação pode ser 
concedida se a organização externa não for concorrente da 
Adtalem e se as obrigações pertinentes puderem ser satisfeitas 
fora do horário de expediente. Em todos esses casos, a 
atividade cívica deve ser divulgada ao seu gerente e ao RH. 
 
As circunstâncias podem mudar, e novos conflitos podem 
surgir ao longo do tempo, razão pela qual é importante 
reavaliar cada caso conforme a situação e discutir possíveis 
conflitos com o seu gerente e o representante de RH local.  
 
 
 

      PARA SABER MAIS 
 

Consulte seu representante de RH local ou 
converse com seu gestor. 

 
 
 
Atenção com presentes e entretenimento 
 
Quando administrados corretamente e empregados com 
sensatez, presentes e entretenimento podem fortalecer os 
relacionamentos comerciais. Mas quando usados 
indevidamente, eles podem prejudicar nossa reputação, pôr em 
risco nossos negócios e até mesmo ser ilegais. 
 
Só é permitido trocar presentes e entretenimento que sejam 
complementos justificáveis no relacionamento comercial, sejam 
compatíveis com as políticas da Adtalem, legais e aceitáveis de 
acordo com as políticas da organização do destinatário. 
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Para lembrar sempre 

 
• Somente forneça e aceite presentes e entretenimento 

que sejam complementos justificáveis no 
relacionamento comercial. 

 
• Não solicite presentes, favores, entretenimento ou 

serviços pessoais. 
 

• Exceto por expressões simbólicas de gratidão, como 
um cartão de agradecimento ou flores, os 
colaboradores jamais devem aceitar um presente de 
um aluno atual ou futuro. 

 
• Membros do corpo docente e alunos podem desejar 

reunir-se para comemorar o final de um semestre ou 
outra realização acadêmica. Tais eventos são 
permitidos desde que respeitado o seguinte: 

 
- O evento deve ser compatível com os valores da 

instituição.  
- Os alunos não podem comprar alimentos, bebidas 

ou álcool para os membros do corpo docente.  
- O evento deve estar em conformidade com as 

expectativas estabelecidas nas seções 
“Relacionamentos adequados” e “Proteção e 
segurança para todos” deste Código. 

 
• Presentes ou entretenimento de cunho pessoal 

trocados entre colaboradores não estão sujeitos à 
política sobre presentes e entretenimento e nunca 
devem ser contabilizados como despesa comercial 
nem tampouco adquiridos com recursos da Adtalem. 

 
 

Tipos de presentes e entretenimento 

terminantemente proibidos 
 

Os exemplos a seguir constituem presentes e entretenimento 
proibidos para a colaboradores, alunos e terceiros. 

 
• Presentes ou entretenimento luxuosos ou frequentes.  
• Presentes ou entretenimento originados de empréstimo de 

alunos.  
• Dinheiro ou valores mobiliários, tais como ações ou títulos.  
• Presentes ou entretenimento de cunho sexual.  
• Qualquer presente ou entretenimento que represente uma 

troca de favores (“eu vou te dar isso se você me der aquilo”).  
• Entretenimento ou eventos sem contrapartida de benefício 

comercial ou componente educacional, tais como eventos 
não relacionados a negócios envolvendo viagens e 
hospedagem cobertas por terceiros. 

 
Além disso, os colaboradores que são responsáveis pelo 
recrutamento, admissões ou atividades de assessoria de ajuda 
financeira nunca devem aceitar um presente ou entretenimento 
de qualquer valor. 
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Presentes e entretenimento de servidores 
públicos 
 
Nunca devemos, direta ou indiretamente, oferecer, prometer ou 
conceder nada de valor a um servidor público para influenciar 
qualquer decisão comercial ou obter vantagem imprópria. 
 
Certifique-se sempre de saber se você está lidando com um 
servidor público, órgão ou agência do governo. Isso nem 
sempre óbvio. Empresas como companhias aéreas, 
companhias de petróleo, hospitais, faculdades, universidades, 
escolas primárias e secundárias e de telecomunicações podem 
ser de propriedade do governo ou por ele controladas. Em 
caso de dúvida, discuta a situação com o representante jurídico 
ou o representante de RH local da Adtalem.  

 
 
 
PARA SABER MAIS 

 
Sempre que você tiver dúvidas sobre se um 
presente ou entretenimento é aceitável, discuta 
o assunto com seu gerente ou entre em contato 
com o AskHR ou o representante de RH local. 

 
 
 
 
Responsabilidade nas comunicações públicas 
 
A Adtalem é uma organização de capital aberto e possui ações 
negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 
 
Portanto, é comum que a Adtalem receba questionamentos da 
comunidade de investimentos, órgãos governamentais e da 
mídia sobre uma variedade de temas. Devido à natureza 
sigilosa de nossas informações, bem como em razão das leis 
sobre mercados de capitais e outras leis relacionadas à 
divulgação de informações, devemos gerenciar de perto 
quando e como compartilhamos nossas informações e nos 
comunicamos com a comunidade de investimentos, o governo 
e a mídia. 
 
Somente as pessoas autorizadas podem falar, responder ou 
enviar informações à mídia, ao governo ou aos membros da 
comunidade de investimentos em nome da Adtalem. 
 
Os questionamentos da comunidade de investimentos e da 
mídia só devem ser tratados por colaboradores expressamente 
autorizados a lidar com tais questionamentos. Todos os 
assuntos da mídia ou de investimentos recebidos pela Adtalem 
ou uma de suas instituições devem ser encaminhados ao 
representante de relações públicas, comunicação ou assuntos 
de mídia dentro da instituição. 

 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• As comunicações públicas incluem plataformas de 

redes sociais. O uso de plataformas de redes sociais 
para motivos organizacionais só é permitido se for 
expressamente autorizado para tanto pela Adtalem ou 
por uma de suas instituições. 
 

• Conferências e apresentações externas são uma 
excelente forma de compartilhar nossa experiência com 
os outros, mas elas devem ser analisadas pela 
gerência e podem ter que ser revisadas com 
antecedência pelo Departamento de Assuntos 
Regulatórios.  
 
 
 

Redes sociais 
 
 Há um número limitado de colaboradores com autorização 

para responder ou se manifestar em nome da Adtalem, e 
aqueles que o fazem devem usar apenas redes sociais 
administradas pela Adtalem para esse fim. 

 
 Se você ler um comentário on-line sobre a Adtalem que 

acredite ser falso, não responda. Nosso Departamento de 
Relações Externas monitora regularmente o conteúdo 
externo e responderá de forma adequada. 

 
 Seja cuidadoso em todas as suas comunicações on-line, 

inclusive nas redes sociais. Nunca assedie ou publique 
comentários discriminatórios (conforme definido por nossas 
políticas contra assédio e discriminação) ou ameace 
colegas, alunos ou qualquer outra pessoa. Assediar, 
ameaçar ou outras condutas similares inadequadas que 
violem as políticas da Adtalem de modo geral não são 
toleráveis e jamais são permitidas ao usar equipamentos da 
Adtalem ou no horário de trabalho. 

 
 As redes sociais ou sites de administração pessoal não 

podem ser utilizados para anunciar, promover, recrutar ou 
apoiar os negócios da Adtalem de qualquer forma. 
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RESPONSABILIDADE ENQUANTO  
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL  

 
Trabalhamos em conjunto com governos e comunidades locais 
e fazemos a nossa parte como uma organização internacional 
responsável para contribuir com o crescimento sustentável, ao 
mesmo tempo em que oferecemos emprego aos colaboradores 
e criamos oportunidades para nossos alunos e outros. 
 
 
Corrupção e subornos 
 
A Adtalem tem uma política de tolerância zero em relação ao 
suborno e à corrupção. Suborno e corrupção sob todas as 
formas são completamente contrários aos nossos valores, ao 
Código e às nossas políticas. 
 
Cumprimos as leis e regulamentos de combate à corrupção e 
ao suborno e apoiamos esforços para eliminá-los no mundo 
todo. Trabalhamos duro para garantir que nossos parceiros de 
negócios compartilhem do nosso compromisso. 
 
Colaboradores e terceiros agindo em nosso nome não têm 
permissão para prometer ou oferecer nada de valor a um 
colega ou a um funcionário do governo com a finalidade de 
obter uma vantagem injusta. 
 
Da mesma forma, colaboradores e terceiros também estão 
proibidos de receber subornos de terceiros com a finalidade de 
obter uma vantagem injusta. 
 
Suborno é crime nos países onde a Adtalem atua, e as 
penalidades podem ser graves. Em caso de dúvidas, leve suas 
preocupações ao conhecimento do representante jurídico ou 
do representante de RH local. 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• Não ofereça ou aceite subornos nem qualquer outro 

tipo de pagamento indevido, inclusive “agrados”, 
“caixinhas”, “cafezinho” etc. 

 
• Mantenha livros e registros com precisão para que os 

pagamentos sejam descritos corretamente e os 
recursos da Adtalem não sejam usados para fins 
ilícitos. 

 
• Saiba com quem você está fazendo negócios e 

confirme se todas as verificações e levantamentos 
necessários foram realizados com relação a terceiros. 

 
• Nunca faça por meio de um terceiro aquilo que você 

próprio não tem permissão para fazer. 

 
 
 
 
 
 

 
PARA SABER MAIS  

 
Consulte seu gestor, o AskHR ou o 
representante de RH local.  

 
 
 
 
Perguntas e respostas 
 
Tenho dúvidas sobre o trato com terceiros que 
podem estar nos ajudando como intermediário 
de autoridades locais. O que devo fazer para 
garantir que eles não nos causem problemas? 
 
 
Você está certo em se preocupar. O controle sobre 
prepostos e outros terceiros que atuam em nome da 
Adtalem é importante. Devemos garantir que suas 
reputações, históricos e competências sejam 
apropriadas e atendam aos nossos padrões éticos. Os 
prepostos e terceiros devem atuar de acordo com os 
requisitos estabelecidos neste Código. Lembre-se: 
você jamais deve fazer por meio de um terceiro algo 
que você mesmo não tenha permissão para fazer. 
 
 
 
Às vezes, quando viajo, vejo práticas que 
considero inadequadas, mas que são comuns no 
país que estou visitando. O que devo fazer se me 
pedirem para dar algo que considero suborno, 
mas que pelo costume local é considerado 
cortesia comercial comum? 
 
Você deve recusar e informar à pessoa que as 
políticas da sua organização proíbem que você faça 
essas transações. Lembre-se: não importa onde 
esteja, nossas políticas devem ser aplicadas. Você 
nunca deve fornecer pagamentos ou nada de valor 
para obter uma vantagem comercial imprópria.  
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Atividades de cunho político 
 
Respeitamos o direito dos colaboradores de participarem 
voluntariamente no processo político, inclusive fazendo suas 
próprias contribuições políticas pessoais e expressando 
opiniões. Pedimos especial atenção, com relação a expressão 
de opinião política em redes sociais, pois nesse caso deve 
prevalecer as informações constantes em nossa “Política de 
Redes“. 
 
Reforçamos que existem regulamentos rigorosos e complexos 
que regem a atividade política. Por esse motivo, é preciso ter 
cuidado ao se envolver nessas atividades e compreender as 
responsabilidades do colaborador perante a Adtalem Global 
Education. As atividades de lobby para a Adtalem Global 
Education, ou em seu nome, são conduzidas exclusivamente 
pela área de Relações Governamentais, Comunitárias e 
Políticas Públicas da Adtalem ou por determinação expressa 
desta última. 
 
 
 
Para lembrar sempre 
 
• As seguintes atividades constituem prática de lobby: 

-  Comunicar-se de alguma forma com legisladores, 
reguladores ou outros funcionários do governo de 
qualquer maneira. 
- Tentar influenciar as ações legislativas ou 
regulatórias. 
- Oferecer presentes ou entretenimento para 
legisladores, reguladores ou outros servidores públicos. 
- As doações políticas, incluindo doações para 
políticos, campanhas, grupos comerciais ou 
associações e partidos políticos, em nome da Adtalem 
e suas instituições, só podem ser feitas por instrução 
expressa do Departamento de Relações 
Governamentais, Comunitárias e Políticas Públicas da 
Adtalem. 

 
• Obtenha todas as aprovações necessárias antes de 

usar qualquer recurso da Adtalem em atividades de 
lobby ou outras atividades políticas. 

 
• Certifique-se de que suas opiniões e atividades 

políticas pessoais não sejam confundidas como sendo 
da Adtalem. 

 
• Procure orientação da área jurídica da Adtalem antes 

de oferecer presentes ou entretenimento a servidores 
públicos ou hospedar um evento que contará com a 

participação de servidores públicos. Veja também a 
seção “Presentes e entretenimento de servidores 

públicos” deste Código. 
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• Não use os recursos ou as instalações do Adtalem para 
apoiar suas atividades políticas pessoais. 
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Atenção para os sinais de alerta 
 
• Nunca pressione, direta ou indiretamente, outro colaborador 

para contribuir, apoiar ou se opor a qualquer candidato ou 
partido político. 

 
• Evite até mesmo parecer que você está fazendo 

contribuições políticas ou de caridade para ganhar ou 
exercer influência imprópria. 

 
• Ocupar ou fazer campanha para um cargo político pode criar 

um conflito de interesse. Certifique-se de levar essas 
atividades ao conhecimento de seu gerente ou a um membro 
sênior da equipe de Relações Governamentais, Comunitárias 
e Políticas Públicas.  

 
PARA SABER MAIS 

 
Discuta quaisquer dúvidas ou preocupações 
sobre contribuições políticas pessoais ou 
atividades políticas com seu gerente ou com o 
representante de RH local.  
Se precisar de mais informações, consulte o 
setor jurídico da Adtalem. 

 
 
Qualidade de nossa atuação global 
 
Devemos sempre atuar com transparência e cumprir com todas 
as leis que regem o comércio global. 
 
As leis que regem o comércio, através das fronteiras 
internacionais, incluindo as importações e as exportações e a 
transferência de tecnologia, são extensas e complicadas. As 
sanções para o descumprimento dessas leis podem ser graves, 
incluindo até mesmo multas substanciais e prisão. 
 
 
Para lembrar sempre 
 
Os colaboradores da Adtalem e terceiros que atuam em 
nosso nome devem: 
 
• Seguir todas as leis e regulamentos comerciais dos 

países onde atuamos. 
 
• Consultar o representante jurídico da Adtalem ou o RH 

antes de transferir bens, equipamentos, dados ou 
tecnologia de qualquer tipo através das fronteiras ou 
para pessoas de outros países, mesmo que elas 
estejam nos EUA. 

 
• Nunca se envolver em quaisquer operações 

financeiras que promovam ou resultem de atividades 
criminosas. 

 
• Estar atentos a esforços para receber, transferir, 

transportar, reter, usar, desviar ou ocultar o produto de 
qualquer atividade criminosa. 

 
• Denunciar ao RH ou ao representante jurídico da 

Adtalem quaisquer suspeitas de que tal conduta 
criminosa tenha ocorrido. 

 
 
 
 
 
 
 
Perguntas e respostas  
 
Participarei de um evento social com o objetivo de 
arrecadar recursos para um candidato a um cargo 
local. É aceitável indicar meu cargo na Adtalem na 
lista de participantes e no programa, desde que eu 
não use fundos ou recursos da organização? 
 
Em alguns sistemas legais, você pode ser obrigado a 
declarar seu empregador ao fazer uma contribuição 
política pessoal, inclusive ao participar de eventos para 
arrecadação de fundos. No entanto, com exceção de 
tais requisitos legais, você deve deixar claro que suas 
atividades políticas pessoais são distintas das da 
Adtalem. 
 
 
 
Gostaria de convidar um candidato eleito para falar 
num próximo evento da Adtalem. Seria um 
problema? 
 
Você deve obter aprovação da Adtalem antes de 
convidar um candidato eleito para participar de um 
evento nosso. As leis que regem as contribuições são 
complexas e, em alguns sistemas jurídicos, se o 
convidado estiver no meio de uma campanha de 
reeleição, o evento da organização pode ser visto como 
apoio de campanha e a comida e a bebida no evento 
podem ser consideradas presentes. Na maioria dos 
casos, haverá limites e obrigações de informação que 
devem ser cuidadosamente seguidos.  
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