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Acreditamos que a educação é o grande 

vetor da transformação social e a melhor 

resposta aos problemas da sociedade. 

Por isso, assumimos o compromisso de atuar 

em prol de um futuro construído em bases 

mais sustentáveis. 

No ISAE, todos partilham o mesmo 

propósito:



O ISAE Escola de Negócios nasceu como uma 

conveniada da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Ao longo de 26 anos de história, consolidou um 

nome próprio, integrando o grupo que criou os 

Princípios para Educação Empresarial 

Responsável (PRME) da ONU, 

apoiando e disseminando os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

consolidando um portfólio referência em 

formação executiva. 



Signatário do Pacto Global (desde 2004)

Signatário do PRME (desde 2007)

Membro Conselho Global do PRME (Advisory Committee) (desde 

2015); 

Membro PRME Champions Group (desde 2013) ; 

Globally Engaged University, iniciativa da UNITAR − Instituto das 

Nações Unidas para Formação e Pesquisa

Cities Programme − Uma plataforma para ação de 

desenvolvimento urbano sustentável em parceria 

REDULAC − Rede Universitária da América Latina e do Caribe 

para a Redução do Risco de Desastres

EQUAA − Agência de Acreditação de Qualidade em Educação

Conselho do Global Report Initiative (GRI)

CEEMAN − Central and East European Management Development

Association

ABBS − Associação das Escolas de Negócios dos BRICS 

CLADEA − Conselho Latino-Americano de Escolas de 

Administração 



Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção -

Instituto Ethos 

Movimento Nós Podemos Paraná 

Instituto Mundo do Trabalho

Conselho da Associação de Gerentes de Vendas e 

Marketing do Brasil (ADVB)

CPCE - Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial

World Trade Center (WTC)

Conselho Superior da Associação Comercial do 

Paraná;Conselho da Associação das Empresas da Cidade 

Industrial de Curitiba – AECIC

AMCHAM – Associação Empresarial Multisetorial

Membro Comitê Brasileiro do Pacto Global



Com nossa sede em Curitiba, e unidade 

em Londrina e cursos presenciais em 

Ponta Grossa, oferecemos cursos de 

• Graduação, 

• Pós-Graduação, 

• GBA (Global Business 

Administration) de curta e média 

duração, 

• MBA, 

• Mestrado Profissional, 

• Programas CEO e C-Level, 

• além de atividades de extensão, 

• cursos on-line 

• e modelos In Company. 







Em 2017, o ISAE deu início ao seu Programa de Integridade. 

Segundo a Lei Anticorrupção, o programa consiste no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e 

na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes. 

Criado em 2013, trata-se de um programa pioneiro no Brasil. Anualmente, trabalha com os 

alunos uma releitura do conceito de Desenvolvimento Sustentável a partir da difusão do 

conhecimento teórico do tema. As definições são enviadas para a Organização das Nações 

Unidas.



Com sua primeira edição em 2004, o Relatório de Sustentabilidade do ISAE sempre foi motivo 

de muito orgulho para a Instituição. Premiado pela qualidade do reporte pela Organização das 

Nações Unidas por diversas vezes.

Projeto que visa a promover o desenvolvimento sustentável de pequenas comunidades e 

terceiro setor por meio da participação e engajamento de egressos, professores e 

colaboradores da Escola de Negócios. 

O nome Uaná significa vaga-lume em tupi-guarani, uma analogia entre iluminar e levar a luz 

do conhecimento.  A iniciativa já foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Programa Fome Zero do Governo 

Federal do Brasil.



A distinção homenageia um dos mais 

importantes empreendedores da história 

brasileira e é considerada uma das grandes 

celebrações do empreendedorismo 

sustentável, fomentando projetos de 

empreendedorismo social, ambiental, 

educacional e econômico.



Realização do primeiro curso de Administração do 

Terceiro Setor, em 1999; 

MBA em Gestão da Responsabilidade Social 

Corporativa do ISAE, lançado em 2003, primeiro curso 

de pós-graduação no Brasil neste tema; 

Assinatura da carta de adesão na Aliança Nosso 

Paraná Sustentável, em 2012; 

Publicação do livro “Virada Sustentável”, em 2008.



Desde o início, o ISAE assumiu o compromisso de formar lideranças globalmente 

responsáveis no mundo corporativo. 

Contudo, diante da representatividade do setor cooperativista no Paraná, o ISAE e a 

Organização dos Sindicatos de Cooperativas do Paraná (Ocepar) firmaram uma parceria, 

em 1996, para impulsionar a educação transformadora nesse segmento. 



Programas de MBAs nas áreas de Gerenciamento de 

Projetos, Gestão Empresarial, Planejamento Financeiro em 

Cooperativas de Crédito, Gestão Financeira, Controladoria 

e Auditoria, Gestão Estratégica e o Agronegócio; 

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos 

(PCCC); 

Programa de Inovação para o Cooperativismo; 

Programa ESG+Coop. 










