CÓDIGO DE CONDUTA PARA EVENTOS DA IBM
A IBM dedica-se ao fornecimento de um ambiente seguro, respeitoso, confortável e isento de assédios para todos os
participantes de eventos da IBM. Os eventos da IBM estarão isentos de discriminações ou assédios com base em
qualquer aspecto protegido, incluindo raça, cor de pele, religião, sexo, gênero, expressão ou identidade de gênero,
orientação sexual, origem nacional, genética, deficiência, idade, afiliação política ou condição, como um veterano de
guerra com deficiências especiais ou outros veteranos de guerra. Ao participar neste evento, seja como
delegado/participante, orador, expositor, organizador, voluntário ou convidado, você concorda em cumprir
este Código de Conduta. Caso o mesmo seja violado, você pode ser expulso do evento, sem reembolso, a
critério da IBM (ou dos organizadores do evento), e a IBM (ou os organizadores do evento) pode tomar tal
atitude se a considerar apropriada.
A IBM está comprometida com a livre expressão de ideias de forma profissional e respeitosa. Os participantes nos
eventos da IBM não estarão envolvidos em comportamentos ilegais ou inaceitáveis, o que inclui, de forma não
exclusiva, os seguintes âmbitos, conforme determinado pela IBM ou os organizadores do evento, mediante o seu
exclusivo critério:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Comportamento verbal, físico ou visual a respeito da raça, cor de pele, religião, sexo, gênero, expressão ou
identidade de gênero, orientação sexual, origem nacional, genética, deficiência, idade, afiliação política ou
condição de um indivíduo, como um veterano de guerra com deficiências especiais ou outro veterano de
guerra qu0e não seja convidado, não seja bem-vindo, ou que se crie um ambiente ofensivo, hostil ou
intimidante.
Imagens ou linguagem sexualizada em espaços públicos, incluindo apresentações.
Contato físico inapropriado
Atenção sexual indesejada
Defesa ou incentivo de quaisquer dos comportamentos acima descritos.
Abuso, intimidação, ameaças, incômodos, assédio, perseguição, pressão, coação - de forma física, verbal ou
escrita - ou a utilização de qualquer tipo de força física contra qualquer pessoa, criando perturbação
inconveniente ou perigosa, ou criando apreensão em alguém.
Qualquer tipo de destruição ou atentado contra a propriedade pessoal, o local do evento ou materiais.
Posse de qualquer substância ou itens ilegais. A IBM não tolera o uso ou abuso de substâncias ou itens
ilegais em qualquer lugar no espaço das instalações do evento.
Reunião com o propósito de, ou com a consequência de, perturbar a paz ou cometer qualquer ato contra a lei
ou o envolvimento em qualquer comportamento ofensivo.

Se alguém estiver envolvido em comportamentos inaceitáveis ou ilegais, relate as circunstâncias o mais rápido
possível, para que possa ser tomada uma ação eficaz e apropriada.
A IBM pode revisar este Código de Conduta a qualquer momento. Este Código de Conduta não afeta os direitos da
IBM, os quais se encontram expressamente reservados.
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