
Código de Conduta 

A SBR e a MCI têm o compromisso de possibilitar eventos virtuais nos quais todos 

possam participar em um ambiente inclusivo, respeitoso e seguro. Valorizamos cada 

membro e queremos que todos os participantes tenham uma experiência agradável e 

satisfatória. Consequentemente, esperamos que os participantes, palestrantes, 

patrocinadores e expositores, mostrem respeito e cortesia uns com os outros. Toda 

comunicação deve ser apropriada para um público profissional, incluindo pessoas de 

diferentes origens. Cada participante do evento é responsável por suas próprias ações. 

 

Isenção de responsabilidade 

Acreditamos que nossas identidades diferentes nos fortalecem como comunidade e 

organizam o trabalho das nossas equipes adequadamente. No entanto, parte do 

conteúdo em eventos virtuais é gerado pelos próprios usuários e você pode se deparar 

com comunicações, gráficos, áudios ou informações adicionais de outros participantes 

que julgue ser inadequados, ofensivos, prejudiciais, imprecisos, desonestos, enganosos 

ou incorretos. Neste caso, por favor, relate o incidente conforme descrito abaixo. 

 

Comportamento 

Com o objetivo de termos uma participação aberta e agradável,  pedimos que você: 

1. Tenha ações que criem um ambiente seguro e de apoio para todos os participantes 

do evento virtual, incluindo os organizadores, moderadores, participantes e 

palestrantes, e por meio de todos os canais de comunicação, incluindo transmissão ao 

vivo, discussões, chat e chamadas. 

2. Comprometa-se com uma curiosidade respeitosa, participe com mente aberta e uma 

atitude positiva e inclusiva, tendo empatia e tolerância com as pessoas que podem não 

compartilhar sua opinião e entender como o seu ponto de vista pode impactar outras 

pessoas. Por favor, não se envolva em qualquer forma de assédio, ofensa, abuso, 

discriminação, depreciação, discurso ou comportamento ameaçador, incluindo (mas 

não se limitando a) assuntos relacionados à opinião política, raça, gênero, identidade e 

expressão de gênero, nacionalidade, religião, deficiência, estado civil, idade, orientação 

sexual, aparência física ou outra categoria protegida. 

3. Cumprir as instruções do moderador e de qualquer staff do evento virtual. 

4. Não use mecanismos, softwares ou scripts em conjunto com o uso da plataforma ou 

qualquer ação que possa prejudicar sua funcionalidade, ou sobrecarregá-la. 

5. Cumpra todas as normas aplicadas. 

 

 



Consequências 

Violações deste Código de Conduta podem resultar não somente na desqualificação do 

participante neste evento, mas também em eventos virtuais futuros. 

 

Relatando um incidente 

Se você estiver sendo assediado, se perceber que outra pessoa está ou tiver qualquer 

outra preocupação, entre em contato com os organizadores do congresso via e-mail 

registrobrasil@mci-group.com ou ligue para  +55 21 2286-2846 / 21 99925-9416. 

Pedimos gentilmente que você indique em sua mensagem ou contato: o nome do 

congresso e nos forneça todos os detalhes sobre o assédio, como uma captura de tela, 

dia e hora do ocorrido, pessoas envolvidas, etc. 

 

Agradecemos por nos ajudar a tornar este ambiente respeitoso e amigável para todos. 


