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Importância 

Acreditamos firmemente no valor e na importância de um ambiente em que todos os 
membros da comunidade da AWS se sintam bem-vindos e seguros. Este Código de 
Conduta explica que tipo de comportamento esperamos dos membros da comunidade 
da AWS que interagem em eventos ao vivo, eventos virtuais e em blogs, fóruns on-line 
e mídias sociais da AWS. O objetivo dos nossos eventos da AWS, tanto ao vivo quanto 
virtual, e o envolvimento da comunidade em fóruns de mídia social é promover a 
educação técnica e profissional e incentivar a discussão na comunidade. Os termos 
deste Código de Conduta não são negociáveis. Não toleraremos comportamentos 
contrários a este Código de Conduta. 

Comportamento, Escopo & Consequências 

Eventos ao Vivo da AWS  

Comportamento 

1. Você se comportará de maneira a criar um ambiente seguro e de apoio para todos 
os participantes do evento. 

2. Você não se envolverá em discursos ou comportamentos perturbadores ou 
interferirá de alguma forma no evento ou na participação de outras pessoas no 
evento. 

3. Você não se envolverá em nenhum tipo de discurso ou comportamento de assédio, 
ofensivo, discriminatório ou ameaçador, incluindo (mas não limitado a) raça, gênero, 
identidade e expressão de gênero, nacionalidade, religião, deficiência, estado civil, 
idade, orientação sexual, status militar ou veterano ou outra categoria protegida. 

4. Você seguirá as instruções do evento e da equipe do local. 

5. Você cumprirá todas as leis aplicáveis. 

Escopo 

Esperamos que todos os participantes do evento (incluindo funcionários da AWS, 
participantes, fornecedores, patrocinadores, palestrantes, voluntários e convidados da 
AWS) mantenham os princípios deste Código de Conduta. Este Código de Conduta 



abrange o evento principal e todos os eventos relacionados (sociais ou não). Os 
funcionários da Amazon que participam de eventos devem continuar cumprindo todas 
as políticas da empresa em todos os momentos. 

Consequências 

Se acreditarmos que você não está cumprindo este Código de Conduta, podemos negar 
sua inscrição ou exigir que você deixe todos os locais do evento. Você também pode ser 
banido da participação futura em eventos ao vivo e virtuais e de participar de blogs, 
fóruns on-line e canais de mídia social da AWS. Todas as determinações são a nosso 
exclusivo critério. Envolveremos a aplicação da lei local se julgarmos apropriado. 

Se negarmos sua inscrição ou solicitarmos sua saída, você não estará qualificado para 
receber reembolso de quaisquer taxas pagas a nós relacionadas ao evento ou a eventos 
relacionados. Violações deste Código de Conduta podem resultar na desqualificação de 
participar de futuros eventos ao vivo e virtuais. 

Eventos Virtuais da AWS  

Comportamento 

1. Você se comportará de maneira a criar um ambiente seguro e de suporte para todos 
os participantes do evento virtual da AWS (webinar, transmissões ao vivo, etc.) 
(incluindo funcionários da AWS, moderadores, participantes, fornecedores, 
patrocinadores, palestrantes e voluntários). 

2. Você não se envolverá em discursos ou comportamentos perturbadores ou 
interferirá de alguma forma no evento virtual ou na participação de outros 
indivíduos no evento. 

3. Você não se envolverá em nenhum tipo de discurso ou comportamento de assédio, 
ofensivo, discriminatório ou ameaçador, incluindo (mas não limitado a) raça, gênero, 
identidade e expressão de gênero, nacionalidade, religião, deficiência, estado civil, 
idade, orientação sexual, status militar ou veterano ou outra categoria protegida. 

4. Você obedecerá às instruções do moderador e de qualquer equipe de evento virtual 
da AWS. 

5. Você cumprirá todas as leis aplicáveis. 

Escopo 

Esperamos que todos os participantes de eventos virtuais (incluindo funcionários da 
AWS, moderadores, participantes, fornecedores, patrocinadores, palestrantes e 
voluntários) mantenham os princípios deste Código de Conduta. Este Código de 
Conduta abrange o evento virtual principal e todos os eventos relacionados (sociais ou 



não). Os funcionários da Amazon que participam de eventos virtuais devem continuar 
cumprindo todas as políticas da empresa em todos os momentos. 

Consequências 

Violações deste Código de Conduta podem resultar na desqualificação da participação 
em futuros eventos ao vivo e virtuais e no engajamento em blogs, fóruns on-line e 
canais de mídia social da AWS. 

Blogs, Fóruns Online e Mídia Social da AWS 

Comportamento 

1. Você se comportará de maneira a criar um ambiente seguro e de apoio - tanto entre 
os membros da comunidade da AWS quanto entre os membros da comunidade que 
não são da AWS e a comunidade da AWS - entre os blogs da AWS, fóruns on-line e 
canais de mídia social. 

2. Você não se envolverá em nenhum tipo de discurso ou comportamento de assédio, 
ofensivo, discriminatório ou ameaçador, incluindo (mas não limitado a) raça, gênero, 
identidade e expressão de gênero, nacionalidade, religião, deficiência, estado civil, 
idade, orientação sexual, status militar ou veterano ou outra categoria protegida. 

3. Você cumprirá todas as leis aplicáveis. 

Escopo 

A comunidade da AWS é guiada com uma atitude de "senso comum" em todos os 
canais de mídia, que incluem, mas não se limitam a, blogs da AWS, fóruns on-line e 
canais de mídia social. Esperamos que todas as interações - entre os membros da 
comunidade da AWS e entre os membros da comunidade que não são da AWS e a 
comunidade da AWS - preservem os princípios deste Código de conduta. 

Consequências 

Violações deste Código de Conduta podem resultar na desqualificação de participar de 
futuros eventos ao vivo e virtuais. 

Entre em Contato Conosco 

Se você testemunhar ou estiver sujeito a um comportamento inadequado em um de 
nossos Eventos ao vivo, entre em contato imediatamente com o Amazon Security: aws-
events-security-concerns@amazon.com . 

Se você testemunhar ou estiver sujeito a um comportamento inadequado ou tiver 
preocupações relacionadas aos Eventos Virtuais ou Blogs da AWS, Fóruns On-line, 
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Código de Conduta nas Mídias Sociais, entre em contato com: aws-community-
conduct@amazon.com . 
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