CÓDIGO DE CONDUTA DA I HACKATHON IRACEMA
SOLUÇÕES PRÁTICAS E TECNOLÓGICAS PARA O BAIRRO DA PRAIA DE
IRACEMA

Este Código de Conduta se aplica a todo o evento da I Hackathon Iracema para todo e
qualquer participante do evento. O objetivo é criar um ambiente de aprendizado, troca de
experiências, networking e confraternização, livre de discriminação e assédio.
Não será tolerada portanto qualquer forma de assédio1 moral ou sexual em qualquer tipo de
relação, seja com maratonistas, palestrantes, mentores, colaboradores, expositores,
patrocinadores, fornecedores ou parceiros em geral.
A organização pede para que qualquer um que se sinta assediado, ameaçado ou
desrespeitado, seja vítima ou testemunha de qualquer discriminação, informe
imediatamente um representante da I Hackathon Iracema de modo a colocar a questão sob
os cuidados da organização para coibição ou interrupção do comportamento indevido.
Acerca de quaisquer comentários ou imagens sexuais, racistas, homofóbicas, transfóbicas
ou discriminatórias de qualquer natureza, intimidação deliberada, bullying, perseguição,
encalço, fotografias ou gravações que gerem embaraço, interrupções reiteradas de
palestras ou reuniões, contato físico inadequado ou atenção sexual indesejada, a
organização da I Hackathon Iracema tomará as medidas que julgar apropriadas, desde
medidas leves como aviso verbal ou por escrito, até o impedimento da entrada e
permanência do ofensor, podendo ele ser desligado completamente deste ou ainda dos
demais eventos desta natureza organizados por esta equipe. Além das ações citadas, a
organização da I Hackathon Iracema informará às autoridades legais competentes de todas
as ocorrências que caracterizem contravenção penal ou crime.
Esperamos que todos os presentes ajam de acordo com este Código de Conduta e com a
legislação brasileira aplicável. Estamos certos de que essa política ajudará a tornar o
espaço mais acolhedor e integrador para todos.
Este Código de Conduta foi adaptado a partir dos códigos de conduta utilizados pela
Campus Party, TDC, Wildtech e HackingRio e estão licenciados sob a Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
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Por assédio entende-se sem limitação, comentários ofensivos, verbais ou eletrônicos, relacionado
ao sexo, identidade e expressão de gênero, orientação sexual, origem, raça, cor, etnia, procedência
nacional, aparência física, tamanho corporal, condição física, religião, orientação político-ideológica,
estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, condição social, econômica e intelectual.

