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1 Apresentação
Este guia destina-se aos colaboradores e parceiros do Instituto Nautilus de Pesquisa e
Conservação da Biodiversidade, e tem por objetivo compartilhar os princípios que norteiam a conduta
institucional, que visa transparência, honestidade e responsabilidade nas relações interpessoais e
interinstitucionais. Além disso, o documento destina-se a orientar as relações humanas profissionais
desenvolvidas nesta instituição, visando prevenir desvios de conduta e apoiar o aprimoramento destas
relações.

2 Nossos princípios
2.1 Missão
Promover o conhecimento científico em prol do uso racional dos recursos vivos e não vivos,
como parte fundamental do desenvolvimento de ações concretas que visem mitigar os efeitos negativos
das ações humanas, além de garantir que os recursos fundamentais para a vida de todos sejam
mantidos através das gerações.

2.2 Visão
Ser referência no desenvolvimento de estudos que facilitem a interação ser humano x
ambiente, de forma sustentável, visando o bem-estar socioambiental.

2.3 Valores
* respeito a biodiversidade;
* harmonia entre desenvolvimento social e proteção ambiental para inclusão social;
* uso sustentável dos recursos naturais;
* conservação da natureza;
* transparência e honestidade nos processos de negociação e intermediação nas mobilizações
socioambientais;

3 Governança
Nas relações institucionais, deve-se:
* ter transparência e honestidade nas negociações com parceiros e fornecedores;
* não receber vantagem de qualquer natureza quando das relações com agentes públicos;
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* manter registros (livros caixa, relatórios, balanços) verdadeiros e atualizados da movimentação
financeira;
* assegurar o bom uso de bens e recursos financeiros públicos;

4 Relação institucional com colaboradores, parceiros, voluntários e fornecedores
O Instituto Nautilus compromete-se a:

* zelar pelas relações interpessoais, visando evitar discriminação por cor, raça, gênero,
nacionalidade, posição social, ou qualquer outro fator de segregação;
* respeitar a diversidade e combater todas as formas de discriminação;
* promover inclusão social, sempre que possível;

5 Responsabilidade socioambiental
O Instituto Nautilus compromete-se a adotar práticas ambientalmente corretas como:

* minimizar o desperdício de água;
* minimizar a produção de lixo e, para tanto adotar em suas dependências e medidas
mitigadoras como adoção de caneca ecológica, minimização de impressão, separação de lixo
reciclável, etc.;
* economizar energia elétrica

O Instituto Nautilus compromete-se a dar preferência a fornecedores que adotem boas
condutas, como por exemplo:
- ter responsabilidade socioambiental;
- não explorar trabalho escravo e/ou infantil;
- der preferência e valorizar o trabalho da mulher;
- utilizar e valorizar o trabalho de comunidades tradicionais, indígenas e minorias em
geral;
- apresentar medidas de inclusão social, como empregar idosos e portadores de
necessidades especiais;
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