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Os protocolos de acesso para os eventos presenciais do The Developer’s Conference foram
elaborados visando a segurança e o conforto de todos os participantes, frente às diversas
questões relacionadas à saúde pública provenientes da pandemia de COVID 19 iniciada no
ano de 2020.
As medidas relacionadas a estes protocolos serão obrigatórias ao longo da duração de
todo o evento e abrangem toda e qualquer modalidade de participante presencial: Público,
Palestrantes, Coordenadores, Fornecedores e Organização. Apenas será concedido acesso às
pessoas que estiverem cumprindo estes protocolos em sua totalidade.
A Organização irá zelar pela manutenção dos protocolos através da conferência de
documentações e verificações necessárias na área de credenciamento e no acesso à área onde
ocorre o evento. Quaisquer dúvidas ou questões relacionadas poderão ser dirimidas através
de nosso balcão de informações no credenciamento ou através de nossos canais digitais de
e-mail tdc@thedevelopersconference.com.br ou pelo canal de whatsapp disponível em
nosso website www.thedevconf.com.
Regras para acesso ao evento
1 - Será exigido comprovante de vacinação com no mínimo duas doses ou dose única de
vacina (2 doses ou dose única até 54 anos; dose de reforço - 55 anos ou mais) para entrada
de todo e qualquer participante no evento conforme decreto Decreto Nº 60.488 de 27 de
Agosto de 2021 e suas atualizações posteriores. Confira o decreto na íntegra clicando aqui.
A Organização reserva-se o direito de vetar o acesso de qualquer pessoa que não apresente
seu comprovante de vacinação conforme parágrafo anterior.
2 - O uso de máscaras é extremamente recomendado ao longo de toda a participação no
evento. A organização fornecerá máscaras junto ao kit de congressista do participante com
o intuito de proteger a todos que estarão no evento. A Organização utiliará máscara ao longo
de toda a realização do evento
3 - Solicita-se que pessoas que apresentarem sintomas gripais como febre, tosse, corisa
entre outros, mesmo que tenha se vacinado ou possua teste negativo para COVID 19, não
compareça ao evento e entre em contato com a organização para verificação do protocolo
administrativo sobre seu ingresso.
Sobre as especificações gerais do evento.
1 - O evento será realizado nas datas previstas com 75% da ocupação máxima do espaço
para os participantes das Trilhas de Conhecimento.
2 - Nas acomodações para os participantes, será praticado distanciamento mínimo a fim
de evitar aglomeração no auditório/sala onde ocorrerão as palestras.
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3 - Nas áreas comuns ao evento teremos pessoas orientando os fluxos para minimizar as
aglomerações nos espaços fechados, ampliando a segurança de todos.
4 - Será disponibilizado dispensers de álcool em gel para higienização das mãos nas
entradas e saídas do auditório/salas onde ocorrerão as palestras.
5 - Recomendamos que os participantes evitem o consumo de alimentos na área de
palestras e em todos os ambientes fechados destinados ao evento visando minimizar a
aglomeração de pessoas sem máscara nos ambientes comuns.
Protocolos administrativos
1 - Em caso do não comparecimento do participante por motivo de resultado positivo para
COVID 19, será orientada a participação digital do mesmo, sendo que cada trilha presencial
será convertida em 2 trilhas digitais na mesma edição para o participante, nominais e
intransferíveis.
2 - No caso do não interesse do participante em comparecer presencialmente, após ter
adquirido seus ingresso para o evento presencial, será orientada a participação digital do
mesmo.
3 - No caso da não autorização de acesso por quebra de regras do protocolo de acesso
para o evento, o participante será orientado a acompanhar sua trilha digitalmente.
A Organização do TDC reserva seu direito de alterar, complementar ou suprimir as
diretrizes apontadas neste protocolo conforme as necessidades de adequação a situações
futuras ou novas regras acordadas com autoridades locais ou responsáveis pelos espaços
onde acontecerão os eventos, quanto aos protocolos sanitários.
Todos os participantes, ao realizarem sua inscrição, concordam com os termos definidos
neste protocolo e estão sujeitos a todas suas diretrizes ao longo de todo o evento.
O TDC deseja uma grande experiência para você com segurança, cuidado e responsabilidade.

Equipe TDC
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