
 
PRME CHAPTER BRAZIL 

O PRME Chapter Brazil é um grupo voluntário composto por instituições de ensino, escolas de negócio, 

universidades corporativas e organizações de suporte localizadas no Brasil, que compartilham da visão 

sobre formar lideranças responsáveis, preparadas para atuar no novo paradigma da sustentabilidade. 

Visão: 

Ser um Chapter atuante no contexto global dos signatários PRME, no que tange a aplicação e 

disseminação da educação responsável. 

Missão: 

Consolidar a iniciativa PRME no Brasil, em alinhamento com o Comitê Brasileiro do Pacto Global e com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Valores: 

Ética, responsabilidade, sustentabilidade, transparência e colaboração.  

1 Objetivos do PRME Chapter Brazil 

 

1.1  Prover uma plataforma de diálogo, educação, pesquisa e ações na gestão executiva 
responsável; 
 

1.2  Alavancar a visibilidade do PRME e seus signatários no Brasil, promovendo sinergia entre as 
suas gestões; 
 

1.3  Promover a implementação dos seis princípios da educação responsável;   
 

1.4  Cooperar com o Pacto Global das Nações Unidas e a sua Rede Brasileira em prol dos ODS; 
 

1.5 Ter uma rede de signatários com representatividade e abrangência nacional; 
 

1.6 Ser um canal relevante de disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 
instituições de ensino. 
 

 

 

 



 
 

2.Composição 

2.1 Instituições acadêmicas, escolas de negócio, universidades corporativas ou organizações de 
suporte signatárias ao PRME que buscam promover a educação responsável. 

3. Sobre a participação no PRME Chapter Brazil 

3.1 Ser signatário do PRME e estar em dia com as suas contribuições; 

3.2 Cada instituição deve designar um representante com poder decisório e um suplente, se 
pertinente. 

4.Critérios de participação em cargos diretivos do PRME Chapter Brazil 

4.1 Estar em dia com o envio do SIP – Sharing Information on Progress e com o pagamento da taxa ao 
PRME Global no ano anterior ao da eleição.  

4.2 Ter participado de, no mínimo 50%, das reuniões do Chapter. 

5. Governança do PRME Chapter Brazil 

A estrutura de governança do PRME Chapter Brazil representa o grupo em suas decisões e assim 
está distribuída: 

5.1 BOARD: este grupo tem a função de deliberar sobre o Planejamento Estratégico e ações do Chapter 
pelo período de dois anos. O Board também tem a função de zelar pelas Diretrizes do PRME Chapter 
Brazil. Além de representar o PRME Chapter Brazil em eventos e negociações, o Board  deverá agir na 
articulação do capítulo com a rede global, incluindo o escritório do PRME em Nova Iorque. O Board é 
composto por cinco vagas, dentre elas, a do Presidente/Chair.  

5.2 PRESIDENTE/CHAIR: é representante do Board que irá atuar de forma colaborativa com a rede 
brasileira e com a rede global. 

 

6. Eleições e duração dos mandatos 

6.1  BOARD: O mandato tem duração de dois anos. A votação pode ser presencial ou online por meio 

de ferramenta específica, permitindo que cada membro vote em até cinco candidatos. Os cinco mais 

votados passam a constituir o Board. Só poderão se candidatar representantes das Instituições do 

Chapter com suas obrigações em dia; 



 
6.1.1 Em caso de desligamento do representante da instituição que compõe o Board, a instituição terá 

um prazo de 30 dias para indicar um novo representante. Caso não o faça, será realizada uma nova 

eleição para o preenchimento da vaga.  

6.2 PRESIDENTE/CHAIR: O mandato tem duração de dois anos admitindo-se uma recondução 

sucessiva, caso o representante seja reeleito junto com novo Board. A votação é online ou presencial 

feita pelo Board eleito e segue a lógica da maioria simples. Só poderão se candidatar representantes 

do Board; 

7. Reuniões 

Realizadas em frequência estipulada anualmente de forma presencial ou online.  

8. Mudanças nas Diretrizes do PRME Chapter Brazil 

Caso sejam necessárias, as alterações nas Diretrizes do PRME Chapter Brazil deverão ser analisadas e 

validadas pela maioria do grupo em votação online e/ou reunião ordinária convocada pelo Board. 

9. Viabilização financeira do Chapter 

9.1 Signatários do PRME Chapter Brazil deverão contribuir anualmente com o escritório global do 

PRME, e estando sujeito as diretrizes estabelecidas pela instituição. 

9.2 O PRME Chapter Brazil aceita contribuições in-kind para materiais e eventos específicos. A 

contribuição in-kind não isenta o pagamento da anuidade para o escritório global do PRME. 

 

 

 


