Política do Conteúdo Programático do Greenbuilding Brasil 2016
O processo de revisão das propostas para as sessões educacionais é gerenciado por um Grupo
de Revisão e “staff” do Green Building Council Brasil. A responsabilidade do Grupo de Revisão
é produzir o mais forte conteúdo programático possível para os conferencistas incluindo
novidades, assuntos de alta relevância e experiências educacionais. Todas as sessões e
palestrantes serão selecionados com base nas condições abaixo:
Regras das Sessões e Palestrantes:
• Um profissional pode participar apenas de uma Sessão Educacional do Greenbuilding
Brasil.
• Uma empresa/instituição/firma poderá participar como moderador ou palestrante em
no máximo duas sessões educacionais do Greenbuilding Brasil, sendo que os
participantes desta empresa/instituição/firma poderão ser de no máximo três. Os
palestrantes são encorajados a representar o seu tema a partir de uma perspectiva
diversa - de diferentes empresas e / ou funções do projeto.
• No esforço de promover novos e um diversificado grupo de palestrantes, o Grupo de
Revisão dará preferência a palestrantes que não participaram das edições passadas do
Greenbuilding Brasil.
• Os palestrantes não poderão distribuir qualquer material impresso durante a
conferência ou cujo conteúdo seja irrelevante para o evento.
• Os palestrantes do Greenbuilding Brasil podem optar pelos seguintes benefícios, como
parte do reconhecimento de sua contribuição para o evento: Receber gratuitamente
seu registro no evento no dia de sua palestra OU receber um desconto de 50% no
registro do ticket Completo da Conferência.
• Os palestrantes poderão levar até 2 pessoas convidadas na apresentação de sua
sessão. Estas pessoas devem se registrar pelo site do evento.
• Nenhuma sessão baseada em propaganda de produto e/ou serviço será aceita no
evento.
• Será adotado o esforço de não produzir material impresso, todos os slides,
documentos e materiais da sessão, se permitido pelo palestrante, serão distribuídos
aos participantes por meios eletrônicos.
• Propostas incompletas não serão consideradas.

Responsabilidades dos Proponentes:
• Quem estiver propondo uma Sessão Educacional não poderá enviar propostas sem o
conhecimento e permissão dos palestrantes mencionados no conteúdo. Todos os
palestrantes mencionados na proposta deverão ter a viabilidade e interesse em
comparecer no evento na sua respectiva data, hora e local indicado. Propostas
enviadas sem o conhecimento de todos os palestrantes serão sujeitas a imediata
rejeição; se vier ao conhecimento que nem todos os palestrantes mencionados na
proposta aceitaram ou possuem conhecimento sobre, a sessão será sujeita ao
cancelamento imediato.
• Palestrantes aceitos, que por alguma razão não poderão comparecer ao evento,
deverão comunicar imediatamente o “staff” do GBC Brasil. Substituições deverão ser
sugeridas e aprovadas pelo Grupo de Revisão e “staff” GBC Brasil. O Grupo de Revisão
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reserva o direito de modificar ou cancelar qualquer sessão com base na troca de
palestrante.
Se a função profissional do palestrante for alterada, o “staff” do GBC Brasil deve ser
informado. O Grupo de Revisão reserva direito de manter ou remover o palestrante
baseado no melhor interesse para o conteúdo programático da sessão.
Todos os palestrantes aceitos devem se registrar para Greenbuilding Brasil até 22 de
Julho de 2016, ou toda a sessão poderá ser cancelada sem aviso prévio e uma nova
sessão será selecionado a partir da lista de espera, a critério do Grupo de Revisão.
Todas as apresentações deverão ser enviadas três semanas antes da conferência. O
não envio ou falha no envio poderá resultar em cancelamento da sessão.

Procedimento Programático do Greenbuilding Brasil:
 O Grupo de Revisão do Greenbuilding Brasil reserva o direito de desenvolver uma
sessão com base em outras enviadas, usando uma combinação de propostas e/ou
palestrantes convidados.
 O desconto e benefício para o palestrante do Greenbuilding Brasil ou Revisores de
Programação, não são transferíveis, bem como não serão combinados a outros
descontos.
 O Grupo de Revisão poderá modificar qualquer sessão enviada, removendo,
adicionando ou requerendo alterações ou adição de conteúdo.

Decisões finais sobre esta Política poderão ser tomadas conforme a discricionariedade do
Grupo de Revisão.
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