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Inspirados pela importante e necessária iniciativa do BrazilJS, a Gramado Summit 
lança oficialmente seu código de conduta para o ano de 2018.

O objetivo é promover um evento que não se destaque apenas pela qualidade 
da Feira de Negócios e da grade de conteúdo, mas também no âmbito humano. 
Nós prezamos pelo respeito. Por isso, acreditamos que nossos participantes
compartilham do mesmo sentimento, independente da concordância com as 
opções alheias.

Este código deve ser seguido por todos os participantes do evento, em todas as 
suas ações, durante os três dias. Assim, criaremos o ambiente ideal para a
impulsionar a inovação em clima de respeito.



VERSÃO RÁPIDA
A Gramado Summit se dedicada a fornecer 

uma experiência de conferência livre de 

assédio para todos, independentemente do 

sexo, identidade de gênero e expressão, 

idade orientação sexual, deficiência,

aparência física, tamanho corporal, cor de 

pele, etnia, religião (ou falta dela) ou

escolhas de tecnologias.

Nós não toleramos o assédio aos

participantes da conferência, sob qualquer 

forma. Linguagem e imagens sexuais não 

são apropriadas em nenhum local da 

conferência, incluindo palestras, workshops, 

festas, Twitter e outras mídias on-line. Os 

participantes que violarem estas regras 

poderão ser punidos ou expulsos da

conferência sem restituição, a critério dos

organizadores da conferência.

A punição pode ir desde a expulsão do 

participante da conferência atual, até ser 

banido da próxima edição dela, ou até 

mesmo dos demais evento filiados.

VERSÃO DETALHADA
Assédio inclui comentários verbais ofensivos 
relacionados ao gênero, identidade de 
gênero e expressão, idade, orientação 
sexual, deficiência, aparência física,
tamanho corporal, cor de pele, etnia, 
religião, escolhas de tecnologias, imagens 
sexuais em espaços públicos, intimidação 
deliberada, perseguição, stalking,
fotografias ou filmagens constrangedoras, 
interrupção contínua das apresentações ou 
outros eventos, contato físico inadequado e 
atenção sexual indesejada.
Os participantes que receberem uma
solicitação para interromper qualquer 
comportamento de assédio devem fazê-lo 
imediatamente.
Se um participante se envolve em
comportamento de assédio, os
organizadores da conferência podem tomar 
todas as medidas que considerem
adequadas, incluindo avisar o ofensor ou 
expulsá-lo da conferência sem nenhum 
reembolso.
Caso seja assediado, perceba que alguém 
está sendo assediado ou tenha alguma 

dúvida, entre em contato com um membro 
da equipe da conferência imediatamente. 
Membros da equipe da conferência podem 
ser identificados pois estarão vestindo 
camisetas marcadas, ou com os devidos 
crachás de sta�.
Não tome atitudes por conta própria e 
denuncie a situação de forma discreta, a fim 
de mantermos a segurança de todos, a 
ordem, e o sigilo.
A equipe da conferência estará disposta a 
auxiliar os participantes a contatarem a 
segurança do hotel ou local, assim como as 
devidas aplicações da lei local, fornecer 
escoltas ou ajudar aqueles que sofrerem 
assédio para que se sintam seguros pelo o 
decorrer da conferência. Nós valorizamos a 
sua participação e queremos que aproveite 
o máximo possível, sinta-se a vontade e em 
segurança, e acima de tudo, respeitado.
Esperamos que os participantes sigam estas 
regras em salas de apresentação e
workshops de cada conferência, além de
eventos sociais relacionados, como 
after-parties, happy-hours ou jantares.



FEIRA / PALESTRAS
08 de agosto de 2018, das 09h às 18h30
09 de agosto de 2018, das 10h às 18h30
10 de agosto de 2018, das 10h às 18h30 

SUNSET SUMMIT
08 de agosto de 2018, das 18h30 às 20h
09 de agosto de 2018, das 18h30 às 20h
10 de agosto de 2018, das 18h30 às 20h

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
08 de agosto de 2017, das 08h às 18h 
09 de agosto de 2017, das 09h às 18h
10 de agosto de 2017, das 09h às 18h

OUTRAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTES
• Sua credencial poderá ser retirada a partir das 8:00 do dia 08/08/2018 na 

Secretaria do evento

• Não é permitido o acesso ao evento por menores de 12 anos, mesmo que 

acompanhados pelos pais e/ou responsáveis

• Não será permitido o acesso de participantes com trajes de bermuda ou 

chinelo no evento

• Não é permitido fumar nas dependências do evento

• Não é permitida a entrada com qualquer tipo de alimento ou bebida alcoólica

• Não é permitida a entrada de animais de estimação nas dependências do 

evento

• Não é permitido a distribuição de folheteria, brindes ou qualquer material 

publicitário nos corredores do evento

• É indispensável o uso de sua credencial para acesso às dependências do 

evento

HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO

///



COMO CHEGAR
EXPOGRAMADO

https://goo.gl/maps/R8SUpuPAt7v

Av. Borges de Medeiros, 4111  Centro
95670-000 Gramado - RS

TELEFONES ÚTEIS
PONTOS DE TÁXI
054 3286-1229
054 3286-1230

RODOVIÁRIA DE GRAMADO
054 3286-1302

HOSPITAL ARCANJO SÃO MIGUEL
054 3295-8600
Atendimento 24 horas

UNIMED PRONTO ATENDIMENTO
054 3286-0889
Atendimento das 8h às 20h
Após esse horário, o PA da Unimed ocorre no Hospital Arcanjo São Miguel.

FARMÁCIAS
Panvel
054 3286-1399

Agafarma
054 3286-9300

Líder
054 3286-2126
054 3295-5959
* Atendimento 24 horas

ONDE FICAR
https://hoteis.evnts.rocks/rs/gramado-summit-2018



TIME EXECUTIVO

Marcus Vinícius Rossi // CEO

William Funk // Head de Startups Alpha

Déborah Mazzocchi // Head de Startups Beta

Júlio Hermann // Head de Conteúdo

Pietro Rutzen // Head de Tecnologia

Vânia Oliveira // Head de Operações

Mayara Reis // Head de Logística

LOCAL DO EVENTO

EXPOGRAMADO
Av. Borges de Medeiros, 4111 Centro 
Gramado - RS - CEP: 95670-000
http://gramadotur.net.br/expogramado/ 

+55 (54) 3286-3313

+55 (54) 3295-8500

+55 (54) 98124-9357

www.gramadosummit .com


