
Código de Conduta do XLV Congresso Paulo Leal Ferreira de Física

É uma política do Congresso Paulo Leal Ferreira de Física e do Instituto de Física
Teórica da UNESP que todo e toda participante sejam bem-vindos e livres de quaisquer
formas de discriminação e assédio. Por isso, é esperado de todas as pessoas que
participarem das atividades do congresso tratarem umas às outras com respeito e
consideração, criando assim um clima cordial, inclusivo e profissional durante todo o evento.
Vale lembrar que é um dever de cada um e uma criarmos um ambiente favorável e inclusivo
no meio acadêmico de maneira a permitir que a discussão científica seja acessível a todas
as pessoas.

Durante as atividades do congresso, portanto, participantes estarão de acordo com
evitar toda forma de comportamento inapropriado e evitar todo tipo de declaração baseada
em características individuais, tais como: idade, etnia, orientação sexual, identidade e
expressão de gênero, nacionalidade, afiliação política, formação educacional, ou qualquer
outra característica protegida pela lei. Assédio inclui, não estando limitado a,
comportamento e linguagem impróprios ou intimidadores, piadas e comentários
indesejáveis, imagens não-solicitadas e perseguição. Não será tolerado nenhum
comportamento inapropriado, estando passível de remoção do evento sem qualquer aviso
prévio a quem praticá-los.

As violações deste código de conduta devem ser comunicadas imediatamente aos
organizadores do evento, seja pelo e-mail do congresso ou outro meio apropriado. Sanções
podem variar de avisos verbais ou remoção do evento, a até a notificação de autoridades
competentes. Também não será tolerado nenhum tipo de retaliação por reclamações de
condutas inapropriadas. Caso alguém presencie algum comportamento indevido e caso
uma intervenção pessoal seja apropriada, pedimos a quem intervir que tenha respeito com
todas as partes envolvidas para assim mantermos a cordialidade, o ambiente e o foco do
evento.

Agradecemos a compreensão de todos e todas,

Comissão organizadora XLV CPLF 2022
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