
TERMOS E CONDIÇÕES: 

AÇÃO COMUNITÁRIA, VOLUNTÁRIA E GRATUITA EM PROL DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL EM TEMPOS DE QUARENTENA 

 

JANELA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  

EM TEMPOS DE QUARENTENA  

 

Termos e condições de participação: 

1. O evento aberto e gratuito Janela de desenvolvimento em tempos de 

quarentena, é uma ação comunitária, voluntária e gratuita entre 

palestrantes, técnicos, profissionais de gestão de pessoas, educadores, 

gestores de Brasília e de outras cidades do país e organizações de apoio, 

organizado pelo Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone (escritor, empresário, 

funcionário aposentado do Banco do Brasil onde ocupou cargos executivos, 

professor da FGV e da ENAP), com o objetivo de oportunizar falas de 

desenvolvimento humano e profissional em tempos de pandemia e 

quarentena por plataforma streaming  tipo Youtube.   

 

2. O público-alvo do evento é aberto, mas pretende atender aquelas pessoas 

que necessitam de desenvolvimento humano e profissional, para aproveitar 

o tempo de quarentena. 

 

3. Estão previstas até 30 (trinta) lives, nos meses de maio a julho de 2020, em 

datas e horários divulgados no site www.inteletto.com/janelas 

http://www.inteletto.com/janelas


 

4. As falas, on line, ocorrerão por lives, através de streaming gratuitos e 

disponíveis na internet.  

5. Esse evento é apoiado pelas seguintes organizações: 

INTELETTO CONSULTORIA; 
CARBONE TREINAMENTO E CONSULTORIA;  
SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA;  
ABRH-DF e APABB  

 O evento poderá receber apoio de outras organizações, principalmente de 
veículos de comunicação. 
 

6. O evento não é um treinamento formal, apenas uma janela de conhecimento 

para o desenvolvimento humano, com palestras voluntárias e gratuitas 

proferidas por professores, profissionais, gestores e técnicos de alto nível, a 

quem possa interessar no país e no exterior, em língua portuguesa. Por isso, 

não será ofertado certificação, tutoria ou qualquer tipo tira-dúvidas aos 

participantes inscritos. 

7. Foram convidados para palestrar pessoas de alto nível, alguns reconhecidos 

na comunidade local de Brasília e outros em todo país.  

8. A responsabilidade das palestras ao vivo, por live, é exclusivamente de cada 

palestrante e, assim, intransferível.  

9. A organização do evento não se responsabiliza por problemas de conexão ou 

da plataforma streaming escolhida. A utilização massiva dessas plataformas 

tem gerado problemas de conexão e utilização nesta época de pandemia. 

10. As palestras poderão ser transferidas, ter seu horário alterado ou canceladas 

por motivos de força maior, no todo ou em parte, a qualquer tempo. 



11. As lives (palestras ao vivo) poderão ser gravadas para uso pessoal dos 

expectadores, mas a divulgação ou utilização de uma live qualquer em 

eventos ou treinamentos só poderá ocorrer com a expressa concordância 

formal do palestrante. 

12. O organizador do evento Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone fará a abertura de 

cada palestra, comportando-se como mestre de cerimônia.  

13.  O acesso às lives e informações sobre o evento serão divulgados através do 

do e-mail e do whats app informados no momento da inscrição. 

14.  As inscrições do público interessado ocorrerão pelo site da INTELETTO 

www.inteletto.com/janelas  

15. O folder completo do evento e informações gerais das palestras e  

palestrantes podem ser encontrados no site www.inteletto.com/janelas 

16.  Os participantes inscritos nas  lives poderão se manifestar por chat sempre 

com urbanidade, com foco exclusivo nas questões tratadas na palestra, 

evitando desviar de assunto. 

 

Brasília, 27.04.2020 

 

 

PEDRO PAULO CARBONE 

COORDENADOR GERAL DO EVENTO 

 

http://www.inteletto.com/janelas
http://www.inteletto.com/janelas

