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Critérios de Adesão
Os residentes dos bairros de Allston e Brighton de Boston e famílias 
com alunos matriculados na escola Gardner Pilot Academy(GPA) 
são elegíveis para uma adesão gratuita ao Harvard Ed Portal. 
Quando um membro se mudar dos bairros de Allston ou Brighton, 
ou sair da GPA, sua adesão terminará imediatamente, e ele não 
será mais elegível para participar da programação exclusiva para 
membros. O Ed Portal espera que os membros atualizem, conforme 
necessário, seus endereços de correspondência, endereços de 
e-mail, números de telefone e seus contatos de emergência 
designados.

Registro nos Eventos e Programas
O Ed Portal poderá, ocasionalmente, introduzir exigências para o 
comparecimento em eventos e programas, tais como:
   • envio de uma candidatura
   • pré-registro
   • a conclusão de trabalho com antecedência ao comparecimento
   •  chegada no horário
Todos os participantes dos programas, incluindo membros, 
concordam em acatar quaisquer exigências específicas dos eventos 
ou programas que o Ed Portal possa determinar como apropriadas.

Acesso ao Ed Portal
O Ed Portal ocasionalmente limita o acesso à totalidade ou a 
partes do espaço do Ed Portal por motivos programáticos ou de 
segurança. Todos os visitantes do Ed Portal concordam em acatar as 
instruções da equipe do Ed Portal e a sinalização relevante relativa a 
fechamentos ou a acesso limitado. 

Supervisão de Crianças
A menos que o cuidado infantil seja especificamente fornecido 
ou que uma criança esteja matriculada em um programa do Ed 
Portal, nenhuma criança com menos de 14 anos de idade poderá ser 
deixada sem supervisão de um dos pais ou responsáveis no prédio 
do Ed Portal.

Exigência de Comportamento
Será solicitada a retirada do prédio do Ed Portal e/ou virtual de 
qualquer pessoa que esteja praticando comportamentos que 
coloquem em perigo, ameacem, ofendam ou perturbem visitantes 
do Ed Portal, participantes de algum programa ou funcionários do 
Ed Portal.
 
Utilização Respeitosa do estabelecimento do Ed Portal 
Todos os visitantes do Ed Portal concordam em respeitar o prédio 
do Ed Portal em todas as ocasiões:
   •  não praticando comportamentos que incorram no risco de 

danificar ou desfigurar o edifício ou o espaçodo Ed Portal
   •  concordando em compartilhar o espaço com outros visitantes e 

convidados
   •  não deixando pertences pessoais desacompanhados
   •  limpando a própria sujeira de modo a manter um Ed Portal limpo 

e organizado
   •  não dormindo ou cochilando nas dependências do Ed 

PortalRegras de Comportamento Durante Programação
   •  Os participantes do programa podem participar apenas de 

programas ou eventos presenciais ou virtuais nos quais se 
registraram com sucesso. Se aplicável, as pessoas que acessarem 
um programa ou evento sem primeiro se registrar com êxito, 
serão solicitadas a sair do determinado evento.

   •  Os participantes do programa virtual devem se identificar usando 
seu nome completo durante a duração de um programa. Usar 
o nome de outra pessoa ou um nome que contenha conteúdo 
ofensivo ou obsceno resultará na expulsão de um participante de 
um programa.

   •  Espera-se que os participantes do programa permaneçam 
engajados e atentos durante a duração de um programa. 
Qualquer pessoa que esteja dormindo durante um programa 
presencial ou virtual pode ser solicitada a sair.

   •  Espera-se que os participantes do programa participem da 
programação do Ed Portal adequadamente vestidos. Qualquer 
pessoa que use roupas inadequadas durante um programa será 
convidada a sair.

Políticas

O Ed Portal é uma colaboração entre a Universidade de Harvard, a Cidade de Boston e os distritos de Allston e 
Brighton. O Harvard Ed Portal é um local transformador onde os residentes de Allston-Brighton, a Cidade de 
Boston e a Universidade de Harvard se unem, compartilham ideias e aprendem uns com os outros. 



   •  O uso de palavrões ou obscenidades de qualquer forma, ou 
a exibição de conteúdo impróprio ou obsceno resultará na 
remoção imediata da programação pessoal ou virtual do Ed 
Portal.

   •  O abuso verbal ou o comportamento que ameaça, ofende, 
interrompe ou assedia outros participantes do programa, 
facilitadores do programa ou a equipe do Ed Portal resultará na 
remoção imediata de um programa

Utilização e Posse de Itens Proibidos
A posse e/ou utilização de quaisquer itens ou produtos proibidos 
pela Legislação Federal e/ou de Massachusetts é estritamente 
proibida enquanto estiver nas dependências da Harvard ou 
enquanto estiver participando de qualquer programa virtual do Ed 
Portal. 

Utilização e Posse de Drogas
A Universidade de Harvard (incluindo o Ed Portal), em consonância 
com a legislação federal e estadual, proíbe o consumo, posse, 
utilização e venda de drogas ilícitas e de álcool, incluindo a utilização 
indevida (compartilhamento, compra ou utilização de maneira 
diferente da prescrita) de medicamentos sujeitos a receita médica. 
O Ed Portal se reserva o direito de negar a entrada presencial 
ou virtual a qualquer pessoa demostrando comportamentos 
inapropriados, incluindo agressividade ou intoxicação. Além disso, 
o Ed Portal pode solicitar que indivíduos que estejam agindo de 
maneira inapropriada, agressiva ou com suspeita de intoxicação se 
retirem das propriedades do Ed Portal.

Utilização e Posse de Álcool
A posse e/ou consumo de álcool enquanto estiver nas dependências 
do Ed Portal ou em propriedades do Ed Portal, fora de um evento 
do Ed Portal que esteja servindo álcool, é proibida. O Ed Portal se 
reserva o direito de negar a entrada a qualquer pessoa demostrando 
comportamentos inapropriados, incluindo agressividade ou 
intoxicação. Além disso, o Ed Portal pode solicitar que indivíduos 
que estejam agindo de maneira inapropriada, agressiva ou com 
suspeita de intoxicação se retirem das propriedades do Ed Portal.

Fumo
O fumo, vaporização (“vaping”) e utilização de cannabis e tabaco 
não são permitidos nas dependências do Ed Portal ou durante 
qualquer programação virtual do Ed Portal. A utilização de todos 
os produtos relacionados ao fumo, incluindo cigarros eletrônicos, 
charutos, vaporizadores, tabaco e seus derivados, e de cannabis e 
seus derivados, é proibida.

Animais de estimação 
Animais de estimação não são permitidos no Ed Portal. Os animais 
de serviço são permitidos com a apresentação de um certificado 
oficial no momento da chegada.Bicicletas e PatinetesBicicletas 
e patinetes (a menos que sejam necessários para pessoas com 
mobilidade reduzida) não são permitidos dentro do Ed Portal. 
Solicita-se que os visitantes utilizem os diversos bicicletários ao 
redor da parte externa do edifício do Ed Portal.

Doença
Não é permitido no prédio do Ed Portal nenhum membro que esteja 
exibindo sintomas de doença (febre, vômito, diarreia, etc.), a menos 
que os sintomas tenham passado há, no mínimo, 24 horas, ou até 
que o tratamento apropriado tenha sido iniciado.

Políticas  continuadas


