
Código de Conduta
Todos os participantes do Hacka GTP+ devem cumprir o nosso Código de Conduta, de forma
online ou presencial e em quaisquer outros eventos que estejam diretamente associados ao
Hacka GTP+.

Propósito
Com o principal objetivo de promover um ambiente seguro e inclusivo, nos comprometemos a
tornar a participação no Hacka GTP+ uma experiência amigável e acolhedora para todas as
pessoas, independentemente de idade, deficiência, área de estudo, status socioeconômico,
etnia, raça, religião e, principalmente, gênero e orientação sexual.

Este Código de Conduta esclarece nossas expectativas para todas as pessoas envolvidas no
evento, bem como as consequências de um comportamento inaceitável. Convidamos todas as
pessoas envolvidas, desde participantes a pessoas da organização, do apoio, de instituições
patrocinadoras, da mentoria e da equipe de avaliação, a nos ajudar a criar uma experiência
segura e positiva para todas.

Comportamento Esperado
Os seguintes comportamentos são solicitados e esperados de todas as pessoas envolvidas:
- Participação de uma maneira autêntica e ativa;
- Respeito a diferentes pontos de vista e experiências;
- Utilização de uma linguagem e uma forma de pensar acolhedora e inclusiva;
- Consideração e respeito em seu discurso e ações;
- Posicionamento contra comportamentos e discursos humilhantes, discriminatórios ou de
assédio;
- Estar atenta ao seu ambiente e a colegas participantes. Alertar a organização do
evento se você notar uma situação perigosa, alguém em perigo ou quaisquer violação a este
Código de Conduta, mesmo que pareçam irrelevantes;
- Lembrar-se de que os locais onde ocorrerão o evento são públicos, podendo ser
compartilhados com outras pessoas. Por favor, seja respeitosa com todas as pessoas,
independente de serem parte ou não do evento.

Comportamento Inaceitável
Os comportamentos a seguir são considerados inaceitáveis no evento:
- Violência, ameaças de violência ou linguagem violenta dirigida contra outra pessoa;
- Piadas e linguagem sexistas, racistas, homofóbicas, transfóbicas ou de outras formas
discriminatórias;



- Exibir material sexualmente explícito ou violento;
- Postar ou ameaçar postar informações de identificação pessoal de outras pessoas ("doxing");
- Insultos pessoais, particularmente aqueles relacionados a gênero, orientação sexual, raça,
religião ou deficiência;
- Fotografia ou gravação inadequadas, assim como informações pessoais e/ou privadas de
terceiros sem explícita permissão;
- Contato físico inadequado, principalmente se conduzido sem consentimento;
- Atenção sexual indesejada. Isso inclui comentários sexualizados ou piadas; toque sexual
inapropriado, toques e avanços sexuais indesejáveis;
- Intimidação deliberada ou perseguição;
- Quaisquer outros comportamentos que coloquem em risco ou cause violência à todas as
pessoas envolvidas no eventos;
- Defender ou incentivar qualquer um dos comportamentos acima.

Política de Armas
Nenhuma arma será permitida no Hacka GTP+, nos espaços do evento ou em outros espaços
abrangidos pelo escopo deste Código de Conduta. As armas incluem, mas não estão limitadas
a armas de fogo, explosivos (incluindo fogos de artifício) e facas grandes, como as usadas para
caça ou exibição, bem como qualquer outro item usado com a finalidade de causar ferimentos
ou danos a terceiros. Qualquer um que seja visto em posse de um desses itens será solicitado
a sair ou expulso imediatamente. Espera-se também que todas as pessoas envolvidas na
realização do  evento (incluindo os participantes) estejam em conformidade com as leis
estaduais e locais sobre este assunto.

Consequências do Comportamento Inaceitável
Comportamento inaceitável de qualquer pessoa envolvida no evento, incluindo participantes e
aqueles com autoridade decisória, não será tolerado.

Caso alguém chame a atenção por conta de algum comportamento inaceitável, esta pessoa
deverá ser parada imediatamente.

Caso alguém do evento se envolva em um comportamento inaceitável, a organização do Hacka
GTP+ pode tomar qualquer medida que considere apropriada, incluindo a proibição temporária
ou expulsão permanente do local sem aviso prévio.

Diretrizes para denúncias
Se você presenciar ou for vítima de um comportamento inaceitável, ou tiver outras
preocupações passíveis de violação ao Código de Conduta, notifique a organização do evento
o quanto antes, presencialmente ou pelo email hackagtp@cin.ufpe.br.
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Todas as denúncias serão revisadas e investigadas, e medidas cabíveis serão tomadas dadas
as circunstâncias. Além disso, a organização do Hacka GTP+ está disponível para ajudar
aqueles que sofreram com um comportamento inaceitável a se sentirem seguros.

Escopo
Esperamos que todas as pessoas envolvidas no evento (organizadores, patrocinadores,
participantes, mentores, jurados e outros convidados) sigam este Código de Conduta durante
toda a sua participação no evento.

Este Código de Conduta, assim como seus procedimentos relacionados, também se aplicam
ao comportamento inaceitável que ocorre fora do escopo do evento, quando tal comportamento
tem o potencial de afetar adversamente a segurança e o bem-estar dos envolvidos no evento.

Informações de contato
O contato deverá ser feito pelo presencialmente ou pelo email hackagtp@cin.ufpe.br para
qualquer tipo de problemas, dúvidas, queixas ou denúncias, preferencialmente antes ou
durante o evento para que ações possam ser tomadas em tempo hábil.

Licença e atribuição
Este Código de Conduta foi baseado e adaptado do Citizen Code of Conduct e do dev.to.
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