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INTRODUÇÃO 
 
O CISV Internacional promove uma cultura de aprendizado inclusivo que apoia a sua missão de educar e 
inspirar ações para um mundo mais justo e pacífico. Isso inclui proporcionar ambientes de aprendizado 
positivos onde quer que estejamos reunidos ou trabalhando juntos, bem como promover comportamentos 
que estejam alinhados com nossos valores. 
 
Nossa abordagem educacional ajuda crianças e adultos a desenvolver atitudes, habilidades e 
conhecimentos que contribuirão para que se tornem cidadãos ativos globais com relacionamentos 
interculturais duradouros. Para isso é necessário estabelecer padrões e expectativas compartilhados que 
governem todos os nossos programas e eventos. Apesar de reconhecermos que normas de comportamento 
podem variar através das diferentes culturas de nossos membros, todos no CISV devem seguir os padrões, 
as expectativas e as regras definidas nesta política. 
 
Em linha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, acreditamos em ativamente promover e proporcionar uma cultura de aprendizado inclusivo na 
qual todas as pessoas têm o direito de se sentirem seguras e incluídas. 
 
Comportamentos positivos apoiam os valores do CISV: 
 
Amizade - Encontramos um vínculo comum e somos gentis uns com os outros. 
 
Inclusão - Somos abertos, aceitamos e respeitamos os outros.  
 
Cooperação - Trabalhamos juntos e apoiamos uns aos outros em direção ao nosso objetivo comum.  
 
Entusiasmo - Colocamos energia e paixão em tudo o que fazemos.  
 
Engajamento - Estamos presentes, participamos e aprendemos com uma atitude positiva. 
 
 

ESCOPO DA POLÍTICA DE COMPORTAMENTO 
 
Esta política e estes procedimentos se aplicam a todas as partes do CISV local, nacional e internacional, 
incluindo todos os programas, os eventos e as atividades diárias. Isso inclui todas as interações que 
CISVianos tenham, tanto pessoal quanto virtualmente. 
 
As Associações Nacionais e Promocionais do CISV podem suplementar esta política, mas não podem 
contradizer a redação ou o efeito de políticas e procedimentos oficiais do CISV Internacional. 
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POLÍTICA 
 
O CISV está comprometido em criar uma organização que prioriza e valoriza a diversidade, a equidade e 
a inclusão. Nos esforçamos para criar uma organização que reflita as comunidades que servimos e onde 
todos se sintam autorizados a expressar-se de forma autêntica e completa em tudo que fazemos. O CISV 
se compromete a tomar todas as medidas razoáveis para criar uma cultura que reflita os nossos valores e 
onde todos os membros de nossa comunidade sintam-se seguros e apoiados, tenham o direito de ser 
respeitados e tenham a responsabilidade de respeitar o outro.  Trabalharemos ativamente para identificar e 
desafiar a discriminação e o viés dentro de nossos programas e através da nossa organização. 
 
Temos a expectativa de que todos no CISV (crianças e adultos) sempre demonstrem honestidade e 
integridade, respeito pelos outros e responsabilidade por seu comportamento pessoal (conforme descrito 
nos Códigos de Comportamento) para apoiar a missão, os valores, os objetivos educacionais e os métodos 
do CISV. 
 
O CISV se compromete a promover uma cultura de segurança e aprendizagem, na qual todos os membros 
sintam-se responsáveis, seguros e encorajados a manifestar-se abertamente e relatar suas preocupações 
em boa fé, sem temer consequências negativas, exclusão, bullying ou outros comportamentos opressivos. 
Isso também pode ser descrito como whistleblowing. 
 
Princípios que orientam a implementação desta política 
 

• Acreditamos que a segurança física, social e emocional, e o bem-estar de TODOS os participantes, 
devem ser sempre priorizados. 

• Respeitamos e valorizamos a diversidade, e desafiamos ativamente o viés e a discriminação em 
tudo o que fazemos. 

• Quando há conflito entre costumes locais e os nossos valores, os CISVianos devem observar as 
proteções oferecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção dos 
Direitos da Criança. 

• Embora o objetivo seja permitir que todas as crianças participem do CISV ao atender necessidades 
individuais, deve haver equilíbrio entre os direitos de um indivíduo de participar por completo de 
programas ou eventos do CISV e o compromisso do CISV em proteger a saúde e a segurança de 
todas as crianças sob seus cuidados. Esse “equilíbrio” pende em favor da proteção da saúde e da 
segurança de todas as crianças sob nossos cuidados. 

• Caso haja preocupações fundamentadas sobre a segurança de alguém, essas preocupações se 
sobrepõem a preocupações relacionadas a proteção de dados - isto é, a informação deverá ser 
compartilhada com aqueles que tenham necessidade justificada de acessá-la, de tal forma a poder 
ajudar a proteger a(s) pessoa(s). Todo esforço deve ser sempre feito para assegurar que a 
confidencialidade de todos os envolvidos seja preservada - compartilhamos a preocupação apenas 
com aqueles que tenham necessidade justificada de sabê-la, de tal forma a abordá-la.    

• As consequências devem ser aplicadas de forma justa e igualitária sem viés ou discriminação (ver 
definição ao final do documento).  
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DEFINIÇÕES 
 
CÓDIGOS DE COMPORTAMENTO: Documentos que estabelecem as expectativas positivas que o 
CISV considera significativas e fundamentais para nossos valores e nossa missão. Os Códigos de 
Comportamento não são uma medida exata de comportamento. Eles não definem todas as circunstâncias e 
não tem por objetivo serem usados para punir ou restringir. 
 
Temos dois Códigos de Comportamento separados para adultos e crianças (veja apêndices ao final deste 
documento). 
 
COMPORTAMENTO PROIBIDO é uma conduta que tem ou pode ter um impacto negativo grave 
sobre a saúde ou a segurança de membros do CISV e, portanto, é contrária à missão e aos valores do 
CISV, o que acarreta consequências mais graves. 
 
 Comportamentos Proibidos incluem (mas não se limitam a): 
• Qualquer forma de abuso infantil (conforme definido na Política de Proteção à Criança)  
• Violência 
• Incentivar outros a odiar um indivíduo ou grupo 
• Bullying 
• Assédio 
• Discriminação intencional 
• Posse ou uso de drogas psicoativas por adultos sem uma prescrição médica (exceto terapias de 

reposição de nicotina) 
• Posse ou uso de drogas psicoativas por crianças sem uma prescrição médica (exceto terapias de 

reposição de nicotina) 
• Posse ou uso de produtos de tabaco por crianças, incluindo Junior Counsellors (J.C.'s) 
• Posse ou uso de armas 
• Posse ou uso de álcool por crianças, incluindo Junior Counsellors (J.C.'s) 
• Posse ou uso de álcool ou produtos de tabaco, durante o programa, por participantes de Seminar 

Camp, Youth Meeting (16-18) e Staff 
• Consumo excessivo ou abuso de álcool por adultos 
• Atos ilegais 
• Ajudar alguém a realizar qualquer uma das situações acima 

 
COMPORTAMENTO INAPROPRIADO é uma conduta contrária à missão e aos valores do CISV, 
interferindo com as operações de programas ou eventos e/ou produzindo efeitos negativos para a obtenção 
dos objetivos do programa. Esses comportamentos devem ser usados como momentos de aprendizagem - 
oportunidades de aprender como o comportamento impacta outros negativamente e de definir maneiras 
apropriadas de se comportar no futuro. 
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Comportamentos Inapropriados incluem (mas não se limitam a): 
• Falha em respeitar a privacidade (exceto em casos de atividade ilegal suspeita, violação de políticas, 

ou quando o comportamento da pessoa é uma ameaça à saúde ou segurança) * 
• Falha em respeitar regras de host families ou acampamentos locais  
• Nudez desnecessária * 
• Comportamento sexual entre adultos, em público, sem consideração à privacidade * 
• Grosseria 
• Insensibilidade cultural 
• Viés involuntariamente ofensivo a outros 
• Comportamentos de exclusão 
• Realizar acusações falsas intencionalmente 
 
Comportamento sexual entre crianças * - durante programas ou eventos do CISV, o comportamento 
sexual entre crianças é inapropriado, pois um evento do CISV ocorre em um curto espaço de tempo, em 
que tal comportamento poderia causar uma significativa distração ao propósito e aos objetivos do mesmo. 
Reunir jovens de diversas culturas requer que todos os participantes sejam sensíveis aos sentimentos dos 
outros e isso pode se tornar muito desafiador caso alguns participantes formem relacionamentos 
amorosos. 
 
NOTA: Comportamentos assinalados com * podem ser preocupações relacionadas à proteção e à defesa 
de crianças, casos em que a Política e os Procedimentos de Proteção à Criança devem ser consultados e 
aplicados, pois uma resposta mais severa pode ser necessária. 
 
 Você encontrará definições adicionais ao final deste documento, consulte-as. 
 
 

COMO MONITORAMOS ESTA POLÍTICA 
 
O CISV Internacional possui uma rede global de risk managers e um sistema de certificação interno para 
assegurar que tenham o treinamento e as habilidades requeridas para a função. Cada Associação Nacional 
e Chapter deve ter seu próprio risk manager certificado. Essa rede de risk managers trabalha para apoiar 
os esforços da organização e documentar todas as preocupações relacionadas a comportamento. 
 
O CISV Internacional mantém os registros de todos os incidentes reportados, as investigações internas 
realizadas e as ações tomadas. Também sintetizamos os incidentes anonimamente e os mantemos em um 
banco de dados. Enviamos relatórios anuais, baseados no banco de dados, para que as Associações 
Nacionais possam revisá-los e tomar ações adicionais, se necessário. 
 
Os Committees of the Board, e os Regional Coordinators e suas equipes, analisam anualmente todos as 
questões reportadas à organização para identificar aprendizados, potenciais de desenvolvimento e ações a 
serem tomadas para melhorar o CISV. 
 
O Training and Quality Assurance Committee do CISV Internacional revisará esta política e estes 
procedimentos ao menos a cada três anos. 
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PROCEDIMENTOS 
 
1. Proporcionando um ambiente respeitoso, seguro e acolhedor 
 

Todos no CISV  
 

Todo participante Qualquer pessoa em posição 
de liderança, ou em posição de 
confiança e responsabilidade 
(inclusive Junior Counsellors) 

• Devem seguir os Códigos de 
Comportamento e esta 
política. 

• Crianças participantes 
devem assinar o Código de 
Comportamento da Criança. 

• Adultos participantes devem 
assinar o Código de 
Comportamento do Adulto. 

 

• Deve modelar e promover 
comportamento positivo em 
linha com os valores do 
CISV, os Códigos de 
Comportamento e esta 
política. 

• Deve assinar o Código de 
Comportamento do Adulto. 

 
 
 

A Pessoa Responsável  O Chapter ou o National Risk Manager 
• Deve trabalhar com todos, no programa ou no 

evento, para responder apropriadamente, e em 
linha com esta política e estes procedimentos, 
a quaisquer comportamentos que sejam 
contrários aos valores do CISV, aos Códigos 
de Comportamento ou a esta política.  

• Deve assegurar que todas as preocupações 
sejam seriamente consideradas e 
adequadamente abordadas. 

 

• Deve assegurar que todos os membros, 
quando de sua inscrição, recebam uma cópia 
da versão atualizada dos Códigos CISV de 
Comportamento do Adulto e da Criança. 

• Deve trabalhar com todas as pessoas 
justificadamente envolvidas em seu Chapter 
ou Associação Nacional para responder a 
comportamentos que sejam contrários aos 
valores do CISV, aos Códigos de 
Comportamento ou a esta política. 

• Deve assegurar que todas as preocupações 
sejam seriamente consideradas e 
apropriadamente abordadas. 
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2. Treinamento 
 

Todos no CISV  
 

A Pessoa Responsável  
 

O Chapter ou o National Risk 
Manager 

• Devem participar e engajar-
se nos treinamentos 
requeridos para seu papel no 
CISV, por exemplo, 
treinamento local ou 
nacional, módulos de e-
learning. 

• Devem engajar-se em 
treinamento, aprendizado e 
desenvolvimento contínuo 
de forma positiva e 
construtiva.  
 

• Deve assegurar que 
qualquer participante de um 
programa ou evento do 
CISV (que dure mais de 4 
horas) tenha completado o 
treinamento desta política e 
dos Códigos de 
Comportamento.  

• No mínimo, esse 
treinamento deve incluir 
uma atividade interativa que 
cubra os Códigos de 
Comportamento, os 
comportamentos 
considerados proibidos e 
inapropriados, e a 
responsabilidade de relatar e 
agir sobre preocupações 
relacionadas a esta política. 

 

• Deve assegurar que 
qualquer pessoa em posição 
de confiança e 
responsabilidade, em seu 
Chapter ou Associação 
Nacional, está treinada nesta 
política e nos Códigos de 
Comportamento. O 
treinamento deve 
contemplar, no mínimo, o 
conteúdo disponível no 
módulo de e-learning de 
Comportamento Positivo. 

• Deve assegurar que 
qualquer pessoa em posição 
de confiança e 
responsabilidade esteja 
devidamente certificada para 
seu papel; ver M-01 
Training Policy and 
Procedures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.cisv.org/sp/resources/M-01_Training_Policy_and_Procedures.pdf
https://docs.cisv.org/sp/resources/M-01_Training_Policy_and_Procedures.pdf
https://docs.cisv.org/sp/resources/M-01_Training_Policy_and_Procedures.pdf
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3. Observando e compartilhando preocupações 
 
Existem muitas formas de compartilhar sua preocupação, e muitas maneiras para identificar 
preocupações. 
 
• Você observa alguma coisa que parece errada ou que você sabe estar errada. 
• Alguma coisa lhe é dita por uma criança (qualquer pessoa com menos de 18 anos) ou por um adulto 

que parece estar errada ou que se você sabe estar errada. 
 

Alguém mais lhe diz que ouviu ou observou algo que parecia estar errado ou sabia estar errado. 
 

Todos no CISV 
 

Qualquer pessoa em posição de liderança, ou 
em posição de confiança e responsabilidade 
(inclusive Junior Counsellors) 

• Se você vir ou ouvir sobre um comportamento 
proibido ou inapropriado, deve-se relatá-lo 
imediatamente (dentro de 6 horas) para a 
Pessoa Responsável (no local). 

• Se você for um participante, relate ao seu líder 
ou a outro adulto em posição de confiança e 
responsabilidade quando você tiver alguma 
preocupação. 

• Se você quiser compartilhar uma preocupação 
sobre alguma coisa ocorrida em um programa 
passado, por favor relate isso ao seu Chapter 
ou National Risk Manager, siga suas 
orientações e trabalhe em conjunto para 
submeter um Incident Report Form (IRF).  

• Como Relatar. 
o Idealmente, o relato ocorre verbalmente, 

imediata e pessoalmente; seguido por um 
registro escrito de confirmação. 

o De outra forma, por e-mail o mais 
brevemente possível.  

• Qualquer pessoa pode enviar em separado um 
Incident Report Form (IRF), diretamente, a 
qualquer tempo, para documentar e reportar 
quaisquer questões ou preocupações. 

• Se a questão está relacionada à pessoa a qual 
você faria o relato, você deve procurar o Risk 
Manager Local, Nacional ou Regional. 

• Deve também registrar imediatamente, por 
escrito, o que viu ou ouviu em detalhe. 

o Expresse claramente o que é fato, 
opinião ou rumor. 

o Deixe claro se você está reportando 
suas próprias preocupações ou as de 
outra pessoa. 

o Seja claro sobre a natureza da 
preocupação. 

o Inclua datas, horários e outras 
informações relevantes - expresse as 
informações o mais detalhadamente 
quanto puder. 
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Qualquer pessoa que tenha levantado uma 
preocupação e que não esteja satisfeita com a 
resposta deve procurar o seu Chapter ou National 
Risk Manager que oferecerá assistência e 
orientação. 

 
 

A Pessoa Responsável (no local)  O Chapter ou o National Risk Manager 
• Deve apoiar a todos em relatarem ou 

documentarem uma preocupação. 
• Quando uma preocupação for trazida à sua 

atenção, deve seguir o procedimento 4 abaixo. 
 

• Deve apoiar a Pessoa Responsável, 
assegurando reporte e documentação 
apropriados. Deve estar disponível à Pessoa 
Responsável para apoio e consulta sobre 
questões e preocupações, conforme surgirem. 
Deve acompanhar ativamente as questões 
junto à Pessoa Responsável, para assegurar 
que ela se sinta apoiada e que tenha 
oportunidade para expressar preocupações ou 
questões. 

• Revise todos os reportes da Pessoa 
Responsável e assegure-se de que todas as 
questões sejam tratadas apropriada e 
tempestivamente, e que sejam reportadas 
através de um Incident Report Form ao CISV 
Internacional. 

• Se uma preocupação for trazida à sua atenção, 
você deve seguir o procedimento 4 abaixo. 
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4. Respondendo a preocupações relatadas 
 
Se a preocupação for uma questão de Proteção à Criança, consulte e siga a Política de Proteção à 
Criança. 
 

Todos no CISV Qualquer pessoa em posição de liderança, ou 
em posição de confiança e responsabilidade 
(inclusive Junior Counsellors) 

• Devem cooperar com qualquer averiguação de 
fatos ou investigação. 

 

• Deve apoiar a Pessoa Responsável em abordar 
a preocupação, conforme requerimentos.  

 
 
 

PRIMEIRO PASSO: Determine o nível de gravidade 
NOTA - Se a preocupação diz respeito a algo no passado: Responda a qualquer relato de preocupações 
sobre algo que possa ter ocorrido em um programa passado, levando-o à sério e fornecendo assistência 
e orientação apropriados à pessoa. O National Risk Manager deve relatar a preocupação em linha com 
este procedimento, como se fosse uma nova preocupação atual. 
A Pessoa Responsável  O Chapter ou o National Risk Manager 
• Deve começar a documentar a preocupação e 

as ações tomadas, em detalhe. 
• Com base nas informações disponíveis, você 

deve determinar se a preocupação está 
provavelmente relacionada a um 
comportamento inapropriado, a um 
comportamento proibido ou a uma questão 
grave (por exemplo, comportamento 
inapropriado que pode ser uma preocupação 
de proteção à criança, ou comportamento 
inapropriado que é recorrente ou grave o 
suficiente para justificar uma medida mais 
severa). 

• Deve contatar o Hosting Risk Manager 
(preferencialmente por telefone) e o CISV 
Internacional (através de um Incident Report 
Form) imediatamente quando houver: 

• comportamento proibido, 
• preocupações de proteção à criança, e 
• questões que requerem reporte a autoridades 

externas. 
• Em caso de dúvida, você DEVE consultar o 

Hosting Risk Manager. 

• Deve apoiar a Pessoa Responsável e assegurar 
que este procedimento seja seguido. 

• Deve estar disponível para apoio à Pessoa 
Responsável e consulta sobre questões e 
preocupações, conforme surgirem. 

 

https://docs.cisv.org/sp/resources/Child_Protection_Policy_and_Procedures.pdf
https://docs.cisv.org/sp/resources/Child_Protection_Policy_and_Procedures.pdf
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• Deve seguir os passos abaixo de acordo com o 
nível de gravidade da preocupação; seja 
"Respondendo a Comportamentos 
Inapropriados" ou "Respondendo a 
Comportamentos Proibidos ou Questões 
Graves". 

 
 

SEGUNDO PASSO: Ao Responder a Comportamento Proibido ou Questões Graves 
A Pessoa Responsável e o Chapter Risk 
Manager para o Host 

O Chapter ou o National Risk Manager 

• Devem tomar ações imediatas para proteger 
outros, caso o comportamento possa colocá-
los em significativo risco de dano. 

• Se alguém necessitar ser removido do 
programa, seguir o Procedure for Sending 
Someone Home (Info file R-15). 

• Se o comportamento for contra a lei, contatar 
as autoridades apropriadas se for seguro fazê-
lo. Há alguns “atos ilegais” cujos relatos, em 
determinados países, podem causar 
significativo risco de dano. Nesses casos, o 
CISV Internacional exigirá um depoimento 
claro, e evidência de risco e necessidades da 
Associação Nacional afetada, e conduzirá 
uma completa avaliação de risco.  

• Devem entrar em contato com o CISV 
Internacional (Regional e International Risk 
Manager e o International Safeguarding 
Lead) dentro de um período de 12 horas e 
seguir as orientações correspondentes. 

• Devem agir em equipe para coordenar a 
avaliação da preocupação. Isso inclui, de 
acordo com as orientações: 

o Ouvir e falar com as pessoas para 
considerar todas as perspectivas 
relevantes. 

o Documentar todas as conversas e 
ações.  

o Apoiar e ajudar o relator, 
testemunhas, vítimas e a Pessoa 
Objeto da Preocupação. 

• O Chapter Risk Manager deve consultar 
diretamente o National Risk Manager. Juntos, 
devem manter seu Chapter e National Boards 
informados de quaisquer incidentes. 
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o Informar a Pessoa Objeto da 
Preocupação sobre as preocupações, o 
processo de avaliação e quaisquer 
ações imediatas (por exemplo, 
suspensão, exclusão do programa, 
investigação futura).  

• O líder deve ser envolvido quando há 
conversas com sua delegação, a menos que o 
líder seja a Pessoa Objeto da Preocupação. 

• Se for provável que as circunstâncias 
caracterizem uma situação de crise, consultar 
e seguir as orientações do CISV Crisis 
Communications Guide. 

 
 

TERCEIRO PASSO: Ao Abordar Comportamento Inapropriado 
A Pessoa Responsável O Chapter ou o National Risk Manager 
• Deve conduzir a averiguação dos fatos para 

coletar perspectivas relevantes de forma 
organizada e estruturada, expressando 
sensibilidade intercultural apropriada - por 
exemplo, usando o ODIS Approach e o  
SOLVE Method apresentados no treinamento 
mandatório do Safeguarding Certificate. Isso 
inclui: 

o Ouvir e falar com as pessoas para 
considerar todas as perspectivas 
relevantes. 

o Documentar todas as conversas e 
ações. 

o Apoiar e ajudar os envolvidos para 
que se sintam seguros e ouvidos em 
um processo justo.  

• O líder deve ser envolvido quando há 
conversas com sua delegação, a menos que o 
líder seja a Pessoa Objeto da Preocupação. 

• Deve buscar apoio e orientações com seu 
Hosting Risk Manager e Staff, conforme 
apropriado. 

• Deve assegurar que um Incident Report Form 
seja submetido dentro de 24 horas do 

• Se solicitado pela Pessoa Responsável, deve 
prover orientação em como abordar 
comportamentos inapropriados. 
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levantamento da preocupação. A submissão 
deve ocorrer conforme descrito no formulário. 

• Quando houver concluído a averiguação dos 
fatos e decidido sobre a ação apropriada, deve 
explicar à (s) pessoa(s) relacionada (s) porque 
o comportamento foi inapropriado (a não ser 
que não tenha sido identificado 
comportamento inapropriado).  

• Deve tomar ações que sejam ponderadas, 
proporcionais, e orientadas a educar, não a 
punir. Práticas de disciplina positiva que 
promovem a aprendizagem de autocontrole 
e de responsabilidade devem ser usadas. As 
ações devem proteger aqueles que foram 
objeto do comportamento inapropriado. 

 
 

NOTA: Se o comportamento inapropriado continuar, OU se vários comportamentos inapropriados 
diferentes ocorrerem, então as consequências podem tornar-se mais graves, e você deve imediatamente 
seguir a seção "Ao Responder a Comportamento Proibido ou Questões Graves" acima. 
 
 
Orientações sobre Abordar Comportamento Inapropriado 
 
Para mudar comportamentos inapropriados, os comportamentos esperados devem ser ensinados direta e 
sistematicamente usando as seguintes estratégias: 
 
• Colocar ênfase em atividades que permitem aos indivíduos compreender os efeitos de seus 

comportamentos, redimir-se do comportamento inapropriado (isto é; "fazer o certo”) e desenvolver 
estratégias para reduzir a recorrência. 

• Reconhecer e acolher comportamento aperfeiçoado. 
• Tratar cada situação de acordo com as fortalezas e as necessidades do indivíduo, desde que não 

interfira no ambiente de aprendizagem dos demais participantes na atividade ou no programa.  
• Assegurar que as consequências são apropriadas para o estágio de desenvolvimento e a cultura do 

indivíduo; fazem sentido ao indivíduo, tanto quanto possível; são aplicadas tempestivamente; e 
refletem a gravidade do comportamento. 

• Dedicar esforços razoáveis para permitir que todos os participantes ou líderes/staff continuem no 
programa. 
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Os Regional e International Risk Managers e o International Safeguarding Lead 
• Devem prover orientação e instrução à Pessoa Responsável, ao Chapter Risk Manager e ao 

National Risk Manager. 
• Devem consultar as pessoas relevantes sobre como melhor abordar as preocupações e tomar as 

ações apropriadas - por exemplo, camp staff e líderes, programme director, Chapter Officials, 
National Officials, agências externas e autoridades. 

• Devem revisar todos os Incident Report Forms para assegurar que todas as preocupações sejam 
respondidas de forma apropriada e proporcional, e que os casos estejam documentados. 

• Devem apoiar a Pessoa Responsável e o Chapter Risk Manager em tomarem as ações apropriadas, 
reportarem às autoridades, etc. 

• Devem fornecer reportes, instruções e recomendações ao Secretary General e ao Governing Board 
do CISV Internacional, conforme requerido. 

 
 
 
5. Acompanhamento após Programa ou Atividade 
 

A Pessoa Responsável O Chapter ou o National Risk Manager 
• Deve submeter versões atualizadas de todos 

os Incident Report Forms submetidos durante 
o programa, dentro de 14 dias a partir do fim 
do programa, com documentação completa, 
ao Chapter ou National Risk Manager e ao 
CISV Internacional. Isso deve incluir todas as 
ações tomadas e informações adicionais que 
emergiram após o envio do Incident Report 
Form inicial, conforme descrito no 
procedimento 4 acima. 

• Deve assegurar que seu Chapter ou 
Associação Nacional tome ações adicionais 
ou aplique sanções após o programa, 
conforme necessário. Os Chapters podem 
consultar os Regional Risk Managers para 
desenvolver um mecanismo de 
acompanhamento apropriado. Por exemplo: 

o No caso de comportamento proibido, 
isso pode incluir suspensão 
temporária ou perda permanente da 
associação. 

o No caso de comportamento 
inapropriado, as ações de 
acompanhamento podem incluir 
treinamento ou mentoria. 
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Os Regional Risk Managers O International Safeguarding Lead 
• Devem acompanhar as questões reportadas, 

conforme necessário, para orientar os 
Chapters e as Associações Nacionais a 
tomarem ações apropriadas e a assegurar 
acompanhamento proporcional. 

• Devem apoiar as Associações Nacionais e os 
Chapters ao aplicarem ações ou sanções 
consistentes através da organização.  Isso é 
especialmente importante com questões que 
envolvam vários Chapters ou Associações 
Nacionais, para assegurar que 
acompanhamento consistente seja conduzido 
por todos os envolvidos. 

 

• Supervisionará os resultados e ações de todas 
as sanções de comportamentos proibidos. 

• Recomendará aos Chapters e Associações 
Nacionais quando as sanções mais graves são 
apropriadas. 

• Informará ao Secretary General e ao 
Governing Board do CISV Internacional 
quando tiver um ponto de vista profissional de 
que um indivíduo deve ser excluído do CISV 
devido a comportamento proibido ou a 
questões comportamentais graves. 

 

 
 
 

DEFINIÇÕES RELACIONADAS 
 
Adulto: qualquer pessoa maior de 18 anos. 
 
Viés: Um preconceito a favor de ou contra alguma coisa, uma pessoa ou um grupo. Vieses são 
frequentemente baseados em pressupostos ou crenças infundadas. Há dois tipos principais de viés: 
 
• Os Vieses Conscientes são preconceitos conhecidos pelas pessoas ou grupos que os detém. 
• Os Vieses Inconscientes são atitudes ou estereótipos subjacentes que atribuímos a outro indivíduo ou 

grupo, e que se desenvolvem sem nossa conscientização. Todos temos vieses inconscientes. Eles são 
inconscientes pois não percebemos que os temos. E apesar disso, eles frequentemente afetam de 
forma negativa o que pensamos sobre outras pessoas e como interagimos com elas.   

 
Perguntas Mais Frequentes (PMF) da Política de Comportamento: Perguntas e respostas que 
auxiliam todos os CISVianos a compreender como implementar a Política de Comportamento, disponível 
em www.cisv.org, buscar por Behaviour Policy FAQ. 
 
Bullying - Comportamento repetido que tem a intenção de ou pode levar uma pessoa a sentir-se excluída, 
amedrontada ou consternada.  Uma situação pode envolver mais de um tipo de bullying. Esteja ciente que 
os pranks podem facilmente ir longe demais e se tornar bullying. 
 
Existem 4 tipos de bullying: 
 
• Físico - usar o corpo ou objetos para ferir alguém 
• Verbal - usar palavras para constranger alguém 
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• Social (relacionais) - usar amigos ou relacionamentos para constranger alguém (por exemplo, 
excluindo-o) 

• Cyber - usar tecnologias de comunicação, como redes sociais, mensagens de texto ou instantâneas, e-
mail, websites etc. para constranger alguém. 

 
Ter um sério desentendimento com uma pessoa em um momento e depois um outro desentendimento com 
uma outra pessoa em outro momento não é bullying. O Bullying deve ser diferenciado de indelicadeza 
(dizer ou fazer, inadvertidamente, algo que fira uma outra pessoa) ou de maldade (propositadamente dizer 
ou fazer algo para ferir outra pessoa por uma ou duas vezes - mais do que isso é considerado bullying). 
 
As crianças podem abusar de outras crianças e o bullying pode ser considerado como abuso de criança. 
Por favor, veja a definição de Abuso de Criança na Política e Procedimentos de Proteção à Criança. 
 
Criança: qualquer pessoa menor de 18 anos (em linha com a Convenção sobre os Direitos da Criança da 
ONU). 
 
Insensibilidade Cultural - é a falta de empenho em aprender sobre outros e compreender outros cuja 
origem cultural, costumes e crenças são diferentes de nossos próprios. Ao invés de comunicar-se com e 
tratar os outros com o respeito, as pessoas culturalmente insensíveis não são preocupadas sobre como o 
que dizem ou o que fazem pode afetar os outros. 
 
Discriminação - é o tratamento injusto de alguém por quem ele (a) é ou porque ele (a) tem determinadas 
características. Baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e na legislação do Reino 
Unido, o CISV Internacional não tolera discriminação contra qualquer pessoa resultante de, por exemplo: 
 

• Idade 
• Presença de Deficiência 
• Mudança de gênero 
• Gênero 
• Identidade de gênero 
• Expressão de gênero 
• Casamento e União Civil 
• Gravidez e maternidade 
• Raça (incluindo cor, nacionalidade, etnia ou origem nacional) 
• Religião ou crença 
• Sexo 
• Orientação sexual ou romântica 

 
Existem dois tipos de discriminação: 
 

• Direta - é quando uma pessoa é tratada diferentemente com base em uma característica protegida. 
• Indireta – pode ser menos óbvia. Ocorre quando uma regra ou política põe uma pessoa em 

desvantagem comparativamente a uma pessoa que não tenha aquelas características. 
 

Fernando de Souza Rossi
Ajustei para ficar alinhado com a forma traduzida no item 2 de “Como uma criança no CISV, EU IREI”
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Consumo excessivo ou abuso de álcool: O consumo de álcool até o ponto em que um adulto é 
negativamente afetado, interferindo com seu julgamento e habilidade em desempenhar seu papel. Isso 
geralmente significa nunca beber mais do que a quantidade com a qual você estaria legalmente permitido 
a dirigir um carro. 
 
Assédio – é um comportamento indesejado entre adultos que tem um impacto negativo no bem-estar 
psicológico de uma pessoa. O comportamento indesejado pode ser verbal, físico ou sexual e é 
frequentemente motivado pelas características de um indivíduo (por exemplo, gênero, idade, sexo) e pode 
ser considerado discriminação. 
 
Terapia da Reposição de Nicotina (TRN): Terapia aprovada por agência regulatória que permite a 
reposição de nicotina por meio diverso do uso de tabaco.  
 
ODIS Method: O ODIS Method é uma ferramenta prática, que contém quatro passos para ajudá-lo (a) a 
ser menos propenso (a) a conduzir julgamentos automáticos, e mais propenso (a) a responder eficaz e 
apropriadamente. ODIS é um acrônimo para: Observe, Descreva, gere Interpretações, Suspenda 
avaliação/julgamento. O método é introduzido e explicado no módulo de e-learning CISV Basics. 
 
Participante: qualquer pessoa que participa de uma atividade ou programa do CISV local, nacional, 
internacional ou virtual, que não é uma pessoa em "posição de confiança e responsabilidade". Note que 
em alguns programas, os participantes são adultos. Embora não sejam crianças, eles têm o mesmo direito 
de esperar um ambiente seguro e comportamentos apropriados de outros participantes e de pessoas em 
posição de confiança e responsabilidade. 
 
Pessoa em posição de confiança e responsabilidade: Qualquer indivíduo (staff, líder, Junior 
Counsellor, host family ou outra pessoa) que tem a responsabilidade sobre qualquer aspecto da entrega de 
um programa ou evento do CISV. 
 
Pessoa Responsável: a pessoa com responsabilidade de liderança pelo evento ou programa. Essa pode ser 
o Camp Director, Presidente do Chapter, Local Interchange Coordinator, um membro relevante do 
Conselho ou outro oficial do CISV. 
 
Drogas psicoativas: As substâncias que podem causar alteração da consciência, do humor ou do 
pensamento (por exemplo, Cannabis, heroína, opioides). Para as finalidades desta política, não incluímos 
cafeína, álcool ou produtos do tabaco nesta definição. 
 
O SOLVE Method: O SOLVE Method é um método de resolução de problemas que nos ajuda a tratá-los. 
Podemos usar a mesma abordagem, independentemente de quão diversos sejam os problemas. Os cinco 
passos do SOLVE são curtos, fáceis de usar e simples de lembrar. Os passos são os seguintes: Selecione o 
problema; Observe, organize e defina o problema; aprenda ao Levantar questionamentos sobre todas as 
partes do problema; Visualize possíveis soluções, selecione uma e refine-a; Empregue a solução e 
monitore resultados. O SOLVE Method é introduzido e explicado no módulo de e-learning de Avaliação 
de Riscos e Ferramentas do CISV. 
 
Produtos de tabaco: Inclui charutos, cigarros, tabaco sem fumo (por exemplo, cigarros eletrônicos, snuff 
ou tabaco de mastigação), cachimbo ou tabaco de enrolar. 
 
Arma: Algo que é projetado ou usado para infligir lesão corporal ou dano físico a uma pessoa. 
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Código de Comportamento do Adulto 
 
Este Código de Comportamento se aplica a todos os adultos no CISV, bem como a Crianças em posição 
de confiança e responsabilidade, por exemplo, Junior Counsellors e Pessoas em Posições de Liderança no 
Junior Branch. O Código se aplica em todos os níveis e em todas as interações que CISVianos tenham, 
tanto pessoal quanto virtualmente. 
 
Este Código ajuda o CISV a proporcionar um ambiente positivo, inclusivo e acolhedor que reflete nossos 
valores e onde todos se sentem seguros, apoiados e respeitados. 
 
EU SEMPRE IREI: 
 
1. Colocar a segurança e o bem-estar das crianças do CISV como minha primeira prioridade. 
2. Ajudar a criar uma cultura onde as crianças se sintam seguras. 
3. Encorajar as crianças a se manifestarem e expressarem quaisquer preocupações que tenham. 
4. Escutar as vozes das crianças. 
5. Tratar todos com cortesia, dignidade e respeito. 
6. Reconhecer que, como adultos, somos modelos de comportamento em todos os momentos e 
estabelecemos o tom do que é aceitável. 
7. Modelar comportamentos positivos que refletem os valores do CISV: Amizade, Inclusão, 
Entusiasmo, Engajamento e Cooperação. 
8. Seguir as regras do CISV, especialmente as Políticas de Comportamento e de Proteção à Criança 
(ver especialmente o Procedimento 4: Comunicação com e sobre Crianças). 
9. Reconhecer que meu comportamento, tanto pessoal quanto virtualmente, afeta a reputação do CISV. 
10. Usar linguagem e comportamento apropriados em todas as formas de comunicação. 
11. Relatar todas as preocupações sobre comportamentos inapropriados ou proibidos imediatamente à 
Pessoa Responsável. 
12. Evitar contato físico ou demonstrações de intimidade que podem razoavelmente ser percebidos como 
impróprios ou um abuso de poder ou confiança. 
13. Desafiar outros com relação a comportamentos que acredito ser contra nosso Código de 
Comportamento e manter-me aberto (a) a ser desafiado (a) por outros sobre meu comportamento. 
 
Eu compreendo e concordo em seguir este Código de Comportamento em todos os momentos. Eu 
compreendo que violar este Código pode resultar em consequências graves, incluindo exclusão 
temporária ou permanente de uma atividade ou um programa, e/ou suspensão ou término de minha 
associação ao CISV. 
 
Assinatura e data: ___________________________________________ 
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Código de Comportamento da Criança 
 
Este Código de Comportamento se aplica a todas as crianças no CISV. O Código se aplica em todas as 
atividades – tanto pessoais quanto virtuais. 
 
Este Código ajuda o CISV a proporcionar um ambiente positivo, inclusivo e acolhedor que reflete nossos 
valores e onde todos se sentem seguros, apoiados e respeitados. 
 
Este Código deve ser compartilhado e discutido no início de qualquer atividade ou evento do CISV. 
 
Como uma criança no CISV, EU IREI: 

• Ser amigável, educado e prestativo com os outros. 
• Respeitar todas as pessoas independentemente de coisas como a idade, gênero, sexo, orientação 

sexual, presença de deficiência, raça, origem cultural ou crença religiosa. 
• Respeitar os limites, a privacidade e a propriedade de outros. 
• Manter-me seguro. 
• Desafiar e relatar o bullying ou o comportamento inapropriado de outros. 
• Contribuir para criar um espaço seguro para todos. 
• Ser um bom modelo de comportamentos. 
• Compartilhar abertamente minhas opiniões, necessidades e preocupações. 
• Encorajar outros a compartilharem suas ideias. 
• Seguir as regras. 

 
Tenho direito a 

• Estar e me sentir seguro 
• Ser ouvido 
• Ser respeitado e tratado de forma justa 
• Ser protegido contra abusos por outros membros ou fontes externas 
• Participar de forma igualitária, de maneira apropriada à minha capacidade 
• Ser digno de crédito. 
• Pedir e receber ajuda. 

 
EU NÃO IREI: 

• Provocar ou ridicularizar os outros 
• Fazer bullying 
• Envolver-me em pressão de grupo ou forçar outros a fazerem algo que não queiram. 
• Ser maldoso 
• Infringir a lei 

 
Eu compreendo que os programas e as atividades de CISV não são lugar para comportamentos ou 
relacionamentos sexuais. 
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Eu compreendo que se eu estiver atuando em posição de confiança e responsabilidade (por exemplo, 
Junior Counsellor ou Posição de Liderança no Junior Branch) eu serei alçado a um padrão mais elevado 
e, portanto, deverei também seguir o Código de Comportamento do Adulto. 
 
 
Eu compreendo e concordo em seguir este Código de Comportamento. 
 
Eu compreendo que se não seguir este Código, pode haver graves consequências: Eu posso ter que deixar 
a atividade ou o programa do CISV e eu posso perder minha associação ao CISV temporária ou 
definitivamente. 
 
Assinatura e data: _______________________________ 
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