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CONDUTAS PARA UM BOM EVENTO
COMO ESPERAMOS SUA CONDUTA DURANTE O EVENTO?
Seja atencioso, respeitoso e colaborativo.
- Comunique-se abertamente com respeito pelos outros, criticando idéias em vez de indivíduos.
- Evite ataques pessoais direcionados a outros participantes e equipe.
- Esteja atento ao seu entorno e aos seus colegas participantes.
- Respeite as regras e políticas do local da reunião, de acordo com a plataforma utilizada.
- Solicite permissão da organização para gravar as apresentações de áudio e vídeo.
- Respeite as solicitações dos apresentadores de não divulgar o conteúdo de sua apresentação nas
mídias sociais ou em outras plataformas públicas.
- Os apresentadores que desejam optar por não divulgar a mídia são incentivados a indicar seus
desejos, incluindo um logotipo em sua apresentação.

COMPORTAMENTO INACEITÁVEL
Assédio, intimidação ou discriminação de qualquer forma não serão tolerados.
- O abuso físico ou verbal de qualquer participante, palestrante, voluntário, expositor, e organizadores
do evento não serão aceitos.
- Exemplos de comportamento inaceitável incluem, entre outros, comentários verbais relacionados a
gênero, orientação sexual, deﬁciência, aparência física, tamanho do corpo, raça, religião, origem
nacional; uso inadequado de nudez e / ou imagens sexuais em espaços públicos ou em
apresentações; ameaçar ou perseguir qualquer participante, palestrante, voluntário, expositor,
organização, ou qualquer outro hóspede da reunião.

MEDIDAS DE AÇÃO
Qualquer pessoa solicitada a interromper o comportamento inaceitável
- A equipe responsável pela live pode tomar qualquer ação considerada necessária e apropriada, por
exemplo, um aviso verbal, remoção imediata da reunião sem aviso.
- A equipe responsável pelo evento se reserva o direito de proibir a participação em qualquer reunião
futura.
- Caso seja alvo ou presenciar quaisquer infrações citadas logo acima, notiﬁque imediatamente um
membro da equipe responsável ou um voluntário em uma posição de liderança.
- A notiﬁcação deve ser feita entrando em contato com uma pessoa da equipe ou envie um e-mail com
sua denuncia para falecom@gsceventos.com.br
- Qualquer pessoa que experimente ou testemunhe um comportamento que represente uma ameaça
imediata ou séria à segurança pública é aconselhada a entrar em contato com o 190.

A equipe responsável pelo Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas 2020 não se responsabiliza por nenhuma conduta difamatória, ofensiva ou ilegal dos
participantes, incluindo ferimentos pessoais, danos à propriedade, roubo ou danos de qualquer tipo sofridos pelos participantes durante ou em conexão com o evento.

