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Perguntas frequentes  
 
Q: Quando e onde será realizado o Oracle OpenWorld Brasil 2018?  
A: O Oracle OpenWorld Brasil 2018 será realizado nos dias 20 e 21 de junho, no Parque Ibirapuera, em São 

Paulo, Brasil.  

Q: Como posso me registrar para o Oracle OpenWorld Brasil? 
A: O OpenWorld Brasil é um evento gratuito. Para registrar-se, clique aqui.  

Q: Estou tendo dificuldade para realizar o login com minha conta Oracle.com. 
A: Por favor, veja o passo a passo nas Instruções de Registro ou entre em contato com o atendimento do Oracle 

OpenWorld Brasil pelo email openworld_br@oracle.com. 

Q: Minha empresa está patrocinando o Oracle OpenWorld Brasil. Como devo me registrar? 

A: O seu contato da Oracle terá informações específicas para registro de patrocinadores. Se você não recebeu 
essas informações, por favor entre em contato com openworld_br@oracle.com. 

Q: Como faço para cancelar meu registro? 
A: Todos os cancelamentos devem ser enviados por email para openworld_br@oracle.com. 
 
Q: Outra pessoa pode me substituir e utilizar meu registro?  
A: Como este é um evento gratuito, sugerimos que você cancele o seu registro e diga para seu colega realizar 

um novo registro. 

Q: Aonde posso encontrar detalhes da agenda? 
A: Os detalhes da agenda do Oracle OpenWorld Brasil podem ser encontrados no site oficial do OpenWorld Brasil 

2018. 

Q: Posso levar minha esposa e/ou filho(s)? 
A: Todos os participantes devem registrar-se e receber um crachá para acessar o espaço do Oracle OpenWorld 

Brasil 2018. O registro para este evento é apenas para maiores de 18 anos.  

Q: Eu não estou muito familiarizado com São Paulo. Onde posso encontrar informações para minha 
visita? 

A: Por favor, acesse o site oficial da cidade de São Paulo aqui. 

Q:  Vou precisar usar o meu crachá no Oracle OpenWorld Brasil? 
A: Sim, você deverá utilizar seu crachá durante todo o evento. Seu crachá não pode ser dado ou compartilhado 

com outro participante, ou será confiscado e você será convidado a se retirar. Se você perder seu crachá no 
local, dirija-se ao balcão de registros para suporte. 

Q:  O Oracle OpenWorld Brasil 2018 tem reserva de hospedagem?  
A: Não, o Oracle OpenWorld Brasil não oferecerá reserva de hospedagem ou preços exclusivos.  
 
Dúvidas?  
Se você tem mais dúvidas, entre em contato com o atendimento do Oracle OpenWorld Brasil 2018 pelo email 
openworld_br@oracle.com. 
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