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Código de Conduta 

Microsoft 365 Bootcamp – He4rt Developers – Brasil 

 

 Devido a pandemia de Covid-19 e para a segurança de todos, o evento 

Microsoft 365 Bootcamp - He4rt Developers - Brasil, será realizado online. 

Nós da He4rt Developers, temos o compromisso de criar um ambiente saudável e 

respeitoso, para que todos possam usufruir da melhor experiência. 

O bootcamp será realizado através das plataformas Discord e Twitch.  

O Discord é a plataforma oficial, onde serão disponibilizados os conteúdos 

relacionados ao evento. Na Twitch, serão realizadas as transmissões oficiais, 

integrando o chat e o Discord. 

O Microsoft 365 Bootcamp, demonstra e incentiva o uso da ferramenta Microsoft 

Graph e todas as formas de integração com outras ferramentas de desenvolvimento.  

 A equipe de organização conta com voluntários, com experiência no uso do 

Microsoft Graph, que auxiliarão os participantes durante o evento. 

 

 

As regras abaixo visam manter a ordem, organização e respeito mútuo. Caso 

algum participante infrinja alguma das regras, ele será imediatamente notificado pela 

organização do evento, via mensagem direta no Discord.  

As regras também são válidas para mensagens enviadas nos chats dos canais 

oficiais do evento na Twitch. 

 

 

 

https://salmon-water-01c16270f.azurestaticapps.net/
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Regras Gerais (Código de Conduta) 

 Microsoft 365 Bootcamp – He4rt Developers 

 

§1 - Envio de mensagens no chat 

 

▪ O envio de mensagens de texto, áudio ou vídeo com caráter irritante, negativo, 

intuito de causar transtornos ou perturbar a ordem, não serão toleradas. Dessa 

forma, flood, spam, excesso de capslock ou qualquer tentativa de sobrecarregar 

o sistema estão proibidas. 

 

# 1º Ocorrência: Notificação e apagamento da mensagem; 

# 2º Ocorrência: Expulsão do evento. 

 

§2 - Conteúdo pornográfico e obsceno. 

 

▪ O envio de mensagens ou divulgação de sites, mídia ou qualquer conteúdo 

pornográfico e/ou obscena é proibido. 

 

# 1º Ocorrência: Expulsão do evento e Banimento permanentemente nos Discord da 

He4rt. 

 

§3 - Divulgação e propaganda. 

 

▪ Divulgações de serviços e empresas em geral devem ser solicitadas aos 

gerentes do evento com pelo menos 1 dia de antecedência e fica proibida essa 

divulgação sem autorização prévia dos gerentes do evento. 

 

# 1º Ocorrência: Notificação e apagamento da mensagem; 

# 2º Ocorrência: Expulsão do evento. 
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§4 - Discurso de ódio. 

 

▪ O envio de mensagens de áudio, vídeo ou imagem que contenham: racismo, 

bullying, xenofobia, difamação ou discriminação de qualquer tipo são proibidas. 

 

# 1º Ocorrência: Expulsão do evento e Banimento permanentemente nos Discord da 

He4rt. 

 

§5 - Divulgação de links. 

 

▪ O envio de mensagens ou imagem que contenham: arquivos maliciosos, 

arquivos pirateados (crackeados), links com referral ou links com encurtador 

(ad.fly, bit.ly e etc) são proibidas. 

 

# 1º Ocorrência: Notificação e apagamento da mensagem; 

# 2º Ocorrência: Expulsão do evento. 

 

§6 - Burlar sistemas 

 

▪ Qualquer tentativa de burlar uma punição será recompensada com um 

banimento imediato. 

 

# 1º Ocorrência: Expulsão do evento e Banimento permanentemente nos Discord da 

He4rt. 

 


