Valores e princípios
da comunidade

Valores e Princípios
Aqui você irá encontrar os acordos e diretrizes
compartilhadas entre membros da nossa
comunidade. Nela explicamos o porquê e como agir,
formatando condutas empáticas fazendo com que
a nossa colaboração aconteça de maneira fluida.
Os acordos são vivos e podem evoluir
junto com a nossa comunidade.
Ao se tornar parte do movimento que
a Diversidade SA está construindo, esperamos
que você compartilhe esses valores e aplique
as diretrizes no seu dia a dia.
Na eventualidade de um(a) usuário(a) não agir
conforme nossos valores, princípios, termos e
políticas, a BLEND EDU reserva-se o direito de encerrar
sua respectiva conta em questão, suspendendo os
serviços desse usuário, sem aviso prévio.
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Somos guardiões do
propósito da comunidade

05
Acreditamos no poder
da colaboração e da
co-criação
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Valorizamos mais as
pessoas do que
hierarquias
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Garantimos o sigilo e
confidencialidade do que é
discutido na plataforma
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Construímos um
ambiente seguro para
todos os membros da
plataforma
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Não toleramos qualquer
tipo de desrespeito ou
discriminação

04
Acreditamos que o
conhecimento só tem
valor quando é
compartilhado
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01
Somos guardiões do
propósito da
comunidade

A comunidade Diversidade SA foi criada para construir um ambiente de aprendizagem
colaborativo (entre empresa). Nela compartilhamos informações, conhecimento, boas
práticas e lições aprendidas que falem sobre diversidade e inclusão, direta ou indiretamente:
• Compartilhe conteúdos que estejam relacionados ao tema central da plataforma.
• Fomente a participação e engajamento de todos. Afinal, nenhum de nós é melhor do que
todos nós juntos.
• Acesse a Diversidade SA para uso pessoal e não comercial. Os usuários não deverão usar a
plataforma para autopromoção, divulgação ou venda de produtos ou serviços (seus ou de
terceiros). Também não serão tolerados a realização de propaganda política, religiosa ou
comercial dentro da Plataforma e/ou seus encontros virtuais ou presenciais.
• Utilize a comunidade para networking, se conectando com profissionais de diferentes
indústrias e empresas. No entanto, não utilize a plataforma para se inscrever, compartilhar
vagas e oportunidades de emprego. Da mesma forma, não abordar pessoas para pedir ou
oferecer uma oportunidade de emprego. Afinal, o objetivo da comunidade não é
empregabilidade (mas, acredite, já temos um produto em mente para essa finalidade).
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02
Valorizamos mais as
pessoas do que
hierarquias

03
Construímos um
ambiente seguro para
todos os membros da
plataforma

Acreditamos que todas as pessoas devem ter uma voz e um lugar à mesa,
independentemente do seu nível hierárquico ou tempo de experiência profissional.
• Valorize todas as opiniões e vivências. Na Diversidade SA o engajamento e a disposição
para aprender são muito mais importantes do que o cargo que você ocupa.

Mantemos uma atitude profissional, positiva, digna, leal, honesta, de respeito mútuo,
confiança e colaboração com os demais usuários da comunidade. Nosso objetivo é criar
um espaço de segurança psicológica para todos, todas e todes.
• Não existem perguntas que não possam ser feitas.
• Acolha os comentários e questionamento de forma empática, respondendo de forma
não violenta.
• Forneça dados e informações com compromisso de veracidade e autenticidade,
construindo uma relação de confiança com os demais membros. Não dissemine fake
news.
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04
Acreditamos que o
conhecimento só tem
valor quando é
compartilhado

Acreditamos que cada usuário(a) é protagonista do seu processo de aprendizagem e
também possui conhecimentos valiosos para compartilhar. Assim, compartilhamos
constantemente todo o conhecimento que temos acesso, sempre dando crédito e
respeitando a autoria da informação.
• Dê o crédito para os autores dos materiais e informações que compartilhar dentro da
plataforma. Se possível, tente sempre conectar a fonte original do dado.
• Entenda que é terminantemente proibido baixar, distribuir e/ou copiar de qualquer outra
maneira o conteúdo da plataforma sem a autorização da BLEND EDU, sob pena das
sanções legais cabíveis. Ao mesmo tempo, é terminantemente proibido distribuir,
modificar, intercambiar, vender ou revender qualquer parte do serviço.
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05
Acreditamos no poder
da colaboração e da
co-criação

Todos nós somos corresponsáveis pelo sucesso da plataforma e agimos como co-criadores.
Atuamos com uma lógica de colaboração ao invés de competição e de abundância ao invés
da escassez.
• Acesse a plataforma com uma postura colaborativa, ou seja, com o objetivo de
compartilhar conhecimento e não apenas consumir conteúdo.
• Ofereça ajuda e não só peça ajuda para os demais.
• Compartilhe com a BLEND EDU elogios ou sugestões de temas, assuntos e possíveis
melhorias para a plataforma.
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06
Garantimos o sigilo e
confidencialidade do
que é discutido na
plataforma

Entendemos que sigilo e confidencialidade são elementos fundamentais para a construção
de ambientes seguros, onde a colaboração é plenamente vivida.
• Ninguém, além de você (seu Usuário cadastrado), poderá usufruir dos serviços em seu
nome. Por isso, mantenha em sigilo e proteja seus dados de acesso.
• Notifique a BLEND EDU imediatamente caso desconfie que sua conta foi utilizada por outra
pessoa.
• É proibida a coleta e disponibilização das informações de outros usuários da comunidade
(e-mail, nome, cargo, etc.) para quaisquer fins.
• Jamais compartilhar em ambientes externos à comunidade (tais como redes sociais,
fóruns de discussões, apps de trocas de mensagens, etc.) prints, downloads, fotos, o perfil
dos usuários e demais reproduções da Plataforma, suas partes e módulos;
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07
Não toleramos
qualquer tipo de
desrespeito ou
discriminação

Atuamos como um exemplo de liderança inclusiva, inclusive dentro da comunidade.
• Não será tolerada qualquer discriminação em função de gênero e identidade de gênero,
raça, etnia, origem, deficiência, orientação sexual, idade, crença religiosa, ideologia, classe
social, estado civil e demais formas de discriminação existentes.
• Não será tolerado discurso de ódio, assédio de qualquer natureza (seja moral ou sexual),
provocando constrangimento de terceiros (sejam eles usuários ou não).

