
 

DIRETORIA EXECUTIVA - NOTA OFICIAL 001/2019 

Objetivo:  Esclarecimentos de questionamentos recebidos. 

Objeto: Utilização e divulgação do logotipo e logomarca; veiculação 

de publicação institucional no site e/ou mídias sociais do IBDEE. 

Fundamentos: Contrato Social (art. 17, III); Código de Conduta (item 

IV); e Notas de Orientação 001/2017 e 002/2017.  

Caros(as) associados(as) e apoiadores,  

O IBDEE, por meio da presente NOTA OFICIAL (a primeira assinada pelos 

membros da DIRETORIA EXECUTIVA 2019-2020), com o intuito de responder, de modo geral, 

as dúvidas e questionamentos encaminhados nos últimos dias, esclarece que, 

independentemente da qualificação ou cargo que a pessoa neste instituto desempenhe i, 

toda e qualquer utilização de seu logotipo e/ou de sua logomarca institucional deverá ser 

precedida de autorização expressa da PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA, DIRETORIA DE 

COMUNICAÇÃO ou de ao menos 2 (dois) outros membros que compõe sua DIRETORIA 

EXECUTIVA. 

Esclarece, outrossim, que todas as postagens publicadas ou compartilhadas 

pelos veículos institucionais do IBDEE ii somente podem ser realizadas pelos membros 

desta DIRETORIA EXECUTIVA, os quais devem deter o pleno e indelegável controle sobre 

todas as mídias digitais do instituto. 

Por fim, a atual DIRETORIA EXECUTIVA do IBDEE enfatiza que se mantém à 

disposição para quaisquer novos esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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i  Diretor(a) Regional ou internacional, Coordenador(a) de Comissão Temática, membro do Conselho Consultivo, membro do 
Conselho Fiscal, membro do Comitê de Ética, associado(a) fundador(a), associado(a) efetivo(a), etc. 

ii  Site, E-MAILS, FACEBOOK (página e/ou eventos criados), LINKEDIN, INSTAGRAM, YOUTUBE, e toda e qualquer mídia digital ou 
veículo impresso de propriedade institucional do IBDEE. 
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