TERMO DE USO
O acesso ao Site [Entretanto] (“Site”) está sujeito ao Termo de Uso que o vincula
legalmente. Ao acessar, navegar, compartilhar, contribuir ou usar o Site, você reconhece
que leu, entendeu e concordou com as disposições a seguir estabelecidas.
SOBRE NÓS
O Site é de propriedade da PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., com sede na
Rod. Anhanguera, km 317 + 400m, Bloco B, Módulo 27, Jardim Salgado Filho, no
município de Ribeirão Preto (SP), CEP 14.079-000, (a “PEARSON”).
Você poderá entrar em contato conosco pelo telefone (16) 3238-6444 pelos meios
digitais disponibilizados no Site.

CADASTRO E USO
Para tornar-se usuário do Site, você deverá efetuar o cadastro, fornecendo os seguintes
dados: seu nome completo, endereço de e-mail e login para acesso, e deverá mantêlos atualizados. Outras informações pessoais adicionais poderão ser solicitadas, sendolhe opcional o compartilhamento com a PEARSON. Você declara que toda a informação
fornecida é atual, completa e precisa. Você concorda e entende que é responsável por
manter a confidencialidade das senhas associadas com qualquer conta que você usar
para acessar o Site. Assim, você concorda que será unicamente responsável por todas
as atividades realizadas com o seu login e senha, e entende que o registro é pessoal e
intransferível.
Ao registrar-se no Site você concorda e se compromete em: (i) não utilizar dados ou
registro de outras pessoas; (ii) não divulgar suas informações de registro para outra
pessoa; (iii) não permitir que outra pessoa use suas informações de registro.
Caso você identifique a utilização não autorizada de sua conta, ou encontre qualquer
outra violação de segurança, você concorda em notificar a PEARSON, imediatamente.
Você poderá encerrar sua conta a qualquer momento.
ATUALIZAÇÕES
A PEARSON reserva para si o direito de fazer atualizações ou melhorias periódicas no
Site, sendo que lhe encaminhará notificações caso as atualizações importem em
alteração de uso das informações por você disponibilizadas. Também poderemos
realizar alterações visando incluir travas de segurança contra fraudes que, se forem
ativadas, poderão retirar os conteúdos do Site.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Você reconhece que todo e qualquer conteúdo disponibilizado no Site como imagens,
textos, documentos, arquivos de áudio, vídeo e audiovisuais e os demais materiais
divulgados no Site (doravante denominado “Conteúdo”) são protegidos pela legislação
brasileira, principalmente, mas não exclusivamente, a Lei de Direitos Autorais nº
9610/1998. Portanto, você poderá acessar e utilizar os Conteúdos do Site
exclusivamente para seu uso pessoal. Você não poderá realizar qualquer cópia,
reprodução, distribuição, transmissão, exibição, publicação, modificação, publicação,
licença, criação de trabalho derivado, colocação e/ou uso em outra página da internet,
transferência ou venda qualquer informação, software, lista de usuários e outras listas,
produtos ou serviços obtidos no Site sem o prévio consentimento por escrito da
PEARSON.
Você entende que o uso não autorizado, por meio de pirataria, total ou parcial,
publicação, reprodução ou apresentação do conteúdo do Site, ainda que parcialmente,
fere o direito da PEARSON, que poderá buscar tutela judicial na esfera cível ou criminal
para a defesa de seus direitos. O Site, seu logotipo, todas as marcas comerciais e
imagens gráficas são marcas registradas da PEARSON. Outras marcas comerciais,
imagens gráficas e logotipos usados em conexão com o Site podem ser marcas
comerciais de terceiros. O uso do Site não concede a você nenhum direito ou licença
para reproduzir ou de outra forma usar qualquer marca constante no Site.
A inobservância das condições, dos termos e das observações de uso do Site poderá,
a critério da PEARSON, ensejar o cancelamento ou suspensão da permissão de
utilização do Site pelo usuário infrator, sem prejuízo das cominações legais pertinentes.
As licenças aqui concedidas não alterarão sua condição de detentor de direitos autorais.
Assim, os Conteúdos postados por você permanecerão em sua propriedade, nos termos
da legislação autoral.

SOFTWARE
Todo software que possa ser disponibilizado para download a partir do Site (o
"Software")

é protegido pela

legislação brasileira,

especialmente, mas não

exclusivamente, pela Lei de Software nº 9609/98 e pela Lei de Direitos Autorais nº
9610/1998. Você concorda que nenhum software poderá ser baixado do Site, ou de
qualquer outra forma exportados, salvo se autorizado pela PEARSON.

CONTEÚDOS DO USUÁRIO, COMUNICAÇÕES E USOS PROIBIDOS

Ao postar conteúdo no Site, você afirma e garante que detém todos os direitos de
propriedade intelectual e outros direitos necessários para postar tal conteúdo no Site, A
PEARSON reserva para si o direito de monitorar, analisar, divulgar, usar, editar ou
remover conteúdo
Você compreende que a PEARSON poderá monitorar, analisar, divulgar, usar, editar ou
remover conteúdo que viole este Termo de Uso, que esteja em discordância com as
regras do Site, segundo critério exclusivo e absoluto da PEARSON.
Você concorda em não usar o Site para obter informações pessoais, inclusive senhas
ou informações de identificação pessoal de terceiros, para qualquer propósito.
Ao compartilhar no Site, você concede à PEARSON licença, não exclusiva, isenta de
royalties, passível de ser sublicenciada e transferida, sem limitação de território, para
usar, reproduzir, distribuir, preparar trabalhos derivados, exibir e executar o Conteúdo
no Site, inclusive, mas sem se limitar a atividades de promoção e redistribuição parcial
ou total do Site (e trabalhos derivados) em qualquer formato de mídia e através de
qualquer canal de mídia. Você também cede a todos os usuários do Site uma licença
não-exclusiva para acessar o seu Conteúdo, e para usar, reproduzir, distribuir, exibir e
executar tal Conteúdo nos termos permitidos pelo Site e de acordo com este Termo de
Uso. As licenças acima, cedidas por você são permanentes e irrevogáveis.
A PEARSON não apoia o envio de materiais que desrespeitem direitos autorais de
terceiros e se isentará de toda e qualquer responsabilidade ligada a tais materiais. A
PEARSON não permite atividades que violem os direitos autorais, nem os direitos de
propriedade intelectual em seu Site, e removerá todo e qualquer material quando
devidamente notificado de que tal Conteúdo infringe o direito de propriedade intelectual
de qualquer outra pessoa. A PEARSON se reserva o direito de remover o Conteúdo
sem prévio aviso.
Você entende que toda informação que você transmitir ou postar no Site será
considerada isenta de qualquer confidencialidade quanto ao seu conteúdo.
Você concorda em não carregar, postar ou de outra forma transmitir ao Site conteúdo
que: (a) seja impreciso, prejudicial, obsceno, pornográfico, ilegal incluindo menores de
18 anos, difamatório, racista, discriminatório ou que incite o preconceito quanto à
origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, cor, idade, crença religiosa ou qualquer
outra forma de discriminação, seja violento, ofensivo, assediante, ameaçador ou de
outra forma indesejável para a PEARSON, a seu exclusivo critério ou de outros usuários
do Site; (b) inclua informações sobre atividades ilegais e incitação ao crime; (c) inclua
divulgação não autorizada de informações pessoais ou informações confidenciais; (d)
viole ou infrinja quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros; (e) viole ou
infrinja o direito à privacidade de alguém; (f) contenha propaganda política para

candidatos, partidos ou coligações, bem como propaganda a respeito de seus órgãos
ou representantes; (g) contenha anúncios publicitários ou vendas eletrônicas; (h)
contenha vírus de software ou qualquer outro código de computador, arquivos ou
programas criados para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer
software ou hardware de computador ou equipamentos de telecomunicações.
Você concorda em não usar o Site para transmitir spam ou comunicação não solicitada,
passar informação pessoa falsa, forjar títulos ou de outra forma manipular
identificadores (inclusive URLs), a fim de dissimular a origem de qualquer conteúdo
transmitido ao Site.
Você reconhece e concorda que a PEARSON poderá usar ou divulgar qualquer
conteúdo e comunicação postado ou transmitido no Site a fim de investigar, evitar ou
tomar qualquer outra medida com relação a atividades que possam ser ilegais ou de
outro modo proibidas segundo este Termo de Uso ou para proteger os direitos da
PEARSON ou de terceiros. Você compreende que a PEARSON poderá excluir o usuário
em caso de violação deste Termo de Uso.
Você não deve tentar (ou apoiar as tentativas de terceiros para) driblar, reverter a
engenharia, decodificar, descompilar, desmontar ou fraudar ou interferir de qualquer
forma com aspectos do Site. Você não deve distribuir, intermediar, modificar, vender ou
revender ou retransmitir a qualquer pessoa qualquer parte do Site ou dos Conteúdos,
incluindo, mas não se limitando, a qualquer texto, imagem ou áudio, para qualquer
finalidade empresarial comercial ou pública. Você concorda em não copiar, vender,
distribuir ou transferir o conteúdo do Site de qualquer outra forma além das
expressamente permitidas por este Termo de Uso.
Você compreende e concorda que a inobservância das disposições estabelecidas neste
Terno poderá, a critério da PEARSON, ensejar o cancelamento ou suspensão da
permissão de utilização do Site, sem prejuízo das cominações legais pertinentes.

POLÍTICAS E PRÁTICAS
Você reconhece e concorda que sejam estabelecidas políticas gerais, práticas e outras
limitações com relação ao uso do Site, incluindo, mas não se limitando à frequência e
duração de seu acesso, alocação de espaço no disco e no servidor, número e tamanho
de seus uploads ou de outros conteúdos, bem como a duração e retenção de suas
mensagens, uploads e outros dados e conteúdo. Você concorda que a PEARSON não
assumirá responsabilidade ou obrigação por deletar ou não armazenar mensagens,
informações, dados, comentários ou outros conteúdos que você carregar, que sejam

mantidos ou transmitidos no Site. A PEARSON poderá desativar contas inativas,
modificar suas políticas gerais, práticas e limitações, sempre que entender necessário.
HIPERLINKS
O Site poderá conter links para outros websites além de seus Conteúdos. A PEARSON
não possui controle sobre websites ou recursos fornecidos por empresas ou indivíduos
terceiros. Todo e qualquer link para websites de terceiros são disponibilizados apenas
em caráter informativo, para que você acesse por sua conta e risco. A PEARSON NÃO
É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO DE QUALQUER SITE OU QUALQUER LINK DE
TERCEIROS, BEM COMO QUALQUER MUDANÇA OU ATUALIZAÇÃO EM TAIS
SITES. ALÉM DISSO, A PEARSON NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO
CONTEÚDO RECEBIDO DE QUALQUER SITE DE TERCEIRO.
PRIVACIDADE
O uso do Site é regido pelo presente Termo de Uso e pela Política de Privacidade. Ao
aceitar o Termo de Uso e usar o Site, você compreende e concorda com a Política de
Privacidade, incluindo a coleta de informações, uso e práticas de divulgação nela
descritas.
O Site não deseja nem aceita publicar material confidencial. Toda informação enviada
para recursos do Site ou recebida por intermédio deles ou dos endereços de contato de
sua equipe será tratada como não sendo confidencial, independentemente de qualquer
declaração do autor da comunicação que não tenha sido previamente aceita por escrito
pelos responsáveis pelo Site.
Ao enviar os Conteúdos, você aceita ser o único e total responsável, sem nenhum
compartilhamento com a PEARSON, quanto à veracidade da informação em referência
à titularidade do Conteúdo enviado, bem como quanto às implicações legais e morais
de sua eventual publicação.
Nesse caso, pelo presente Termo de Uso, você cede e transfere à PEARSON os direitos
de sua imagem, expressões artísticas, intelectuais e sobre o Conteúdo que dispuser no
Site, tendo em vista a sua plena titularidade e direito de dispor, sem nenhum ônus ou
contraprestação.
Desde já, você declara-se titular de todos os direitos sobre as imagens, expressões
artísticas e intelectuais e do Conteúdo que venha a postar no Site.
Todo material poderá ser cedido a jornais ou veículos de mídia pela internet para
divulgação do Site.
A presente cessão será concedida em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a
você e seus herdeiros.

A PEARSON não se responsabiliza pela utilização, por terceiros, do Conteúdo que você
publicar no Site.
SEGURANÇA E ERROS
A PEARSON adotará os procedimentos de segurança e sigilo para proteger o conteúdo
atinente às suas informações pessoais, nos termos da lei.
A PEARSON envidará seus melhores esforços para manter o Site livre de erros, mas
não poderá garantir o funcionamento contínuo e livre de interrupções.
INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS
A PEARSON poderá compartilhar as informações recebidas com empresas que fazem
parte do mesmo grupo de empresas à qual faz parte, ou que se tornem parte deste
grupo.
A PEARSON também poderá compartilhar suas informações para pessoas e empresas
que auxiliam o aprimoramento dos serviços oferecidos; e com empresas parceiras, que
poderão oferecer-lhe serviços ou produtos que possam ser de seu interesse.
ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO
O Termo de Uso regula o uso e acesso ao Site [Entretanto]. Ao marcar o campo
indicando que você aceita este Termo de Uso você concorda com todas as disposições
aqui contidas. Se você não concorda com o Termo de Uso, não poderá acessar o Site.
O Termo de Uso poderá ser alterado a qualquer tempo.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Em nenhuma situação, a PEARSON será responsável por quaisquer danos, prejuízos
ou outro efeito, direto ou indireto, relacionados ao uso deste Site, de seu Conteúdo ou
de qualquer outro site aqui mencionado. Nenhuma das negociações em torno dos
direitos autorais para acesso, que não a leitura, a consulta, a pesquisa, o visionamento
em tela, a coleta de informações textuais, é de responsabilidade do Site.
A PEARSON não será responsável por quaisquer perdas, diretas ou indiretas, perda de
renda ou receita, perda de economias antecipadas, perda de lucro, perda de fundo de
comércio ou perda de reputação nos negócios ou qualquer perda de dados.
Ao utilizar o Site, você concorda, expressamente, em indenizar, defender e isentar a
PEARSON de responsabilidades contra todas as reclamações, responsabilidades,
danos, custos e despesas, inclusive despesas e taxas legais aceitáveis, decorrentes de
ou relacionadas a: i) Não obediência a qualquer disposição contida neste Termo de Uso;

ii) Uso deste Site e de qualquer imagem ou informação isolada, ou em combinação com
qualquer outro material, sem a expressa e prévia autorização da PEARSON; e iii)
Qualquer reclamação de terceiros, relacionada ao uso de imagem e/ou qualquer
informação disponível no Site, sozinha ou em combinação com qualquer outro material.
Ao utilizar o Site, você se compromete a agir de boa-fé e em conformidade com todos
os preceitos legais, regulamentares e contratuais porventura aplicáveis, bem como com
a ordem pública, a moral, os bons costumes e as normas de conduta geralmente
aceitas.
LEGISLAÇÃO
O Termo de Uso e seu relacionamento com a PEARSON são regidos pela Legislação
Brasileira.

