
TERMOS DE USO 

 

Com o objetivo de fornecer estabilidade e qualidade de nossa plataforma, a 

ADRIANO CASARTELLI & CIA. LTDA , inscrita no CNPJ n.º 

05.034.544/0001-98, com sede na Cidade de Porto Alegre – Rio Grande do Sul, 

na Rua Washington Luiz, 1010 - sl. 408, Bairro Centro, Brasil, a seguir 

denominada simplesmente CENUN.CORP, estabelece regras e condições de 

uso que serão expostas abaixo e deverão ser cumpridas por todos os seus 

usuários. 

DAS DEFINIÇÕS TERMINOLÓGICAS: 

As seguintes expressões, quando citadas no presente documento, terão os 

significados abaixo especificados: 

 

CENUN.CORP: Trata-se da empresa qualificada acima, considerada StartUp, 

que atua no desenvolvimento e licenciamento de softwares, bem como criação 

e gerenciamento de Projetos de inovação e empreendedorismo nas áreas de 

educação e tecnologia.  

 

EMPRESA PARCEIRA: São todas aquelas instituições que financiam o uso da 

PiS pelos USUÁRIOS, podendo ser empresas que não atuam no ramo 

educacional ou Instituições de Ensino.  

 

USUÁRIO: São todos aqueles que farão uso da PLATAFORMA para 

aprendizagem em espaços educativos formais e informais, sendo estudantes, 

colaboradores, mentores ou professores. 

 

PROJETO: A CENUN.CORP criou e desenvolveu a Plataforma iSemente, 

anteriormente denominada de Projeto Germina. Em 2017, tal projeto foi 

incrementadoe gerou a concepção da Plataforma Virtual Educativa supra 

citada, a qual será denominada nesse termo de PiS ou PLATAFORMA, e que 

será parte da estrutura para a aplicação dos SERVIÇOS. 

 



SERVIÇOS: A CENUN.CORP oferece aos seus clientes e parceiros, através da 

Plataforma Virtual Educativa iSemente, ferramentas que potencializam o 

desenvolvimento e a aprendizagem nos mais diferentes espaços institucionais: 

escolas, centros de formação e capacitação, universidades e empresas. A PiS 

é disponibilizada ao público nas modalidades“incubada”, “parceria de uso 

colaborativo” ou “pacotes” e terão formalização por meio de contratos firmados 

entre a CENUN.CORP, as empresas e/ou as instituições de ensino. 

 

PiS ou PLATAFORMA: – A Plataforma Virtual Educativa iSemente é um 

projeto traduzido em uma plataforma virtual com foco na aprendizagem 

qualificada. Elapossui estrutura gameficada e projetada segundo as 

metodologias ativas de aprendizagem, o que possibilita o seu uso tanto offline 

quanto online, bem como conta com suporte pedagógico e serviços acessórios 

de mentoria na aplicação das metodologias e execução do projeto pelo período 

de 6 (seis) meses, nos termos do Regulamento de cada Projeto específico. 

 

PREÂMBULO 

CONSIDERANDO QUE a CENUN.CORP é ofertante do Programa iSemente, 

através do Projeto com cada Instituição de Ensino e/ou Empresa. 

CONSIDERANDO QUE o USUÁRIO validou os serviços da CENUN.CORP e 

concordou com todas as cláusulas deste Termo, as quais teve acesso 

antecipadamente à aceitação deste documento. 

CONSIDERANDO QUE, caso o USUÁRIO apresente qualquer dúvida, 

reclamação, sugestão, poderá entrar em contato com o SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR da CENUN.CORP pelo e-mail 

sac@isemente.com.br 

A CENUN.CORP se reserva ao direito de suspender ou cancelar a conta dos 

USUÁRIOS que violarem estas regras e condições, sem qualquer aviso prévio, 

notificação ou reembolso dos valores já pagos. 

O USUÁRIO declara plena ciência e concordância de que para começar a 

utilização da plataforma e visualização das vídeo aulas necessita, previamente, 

mailto:sac@isemente.com.br


efetivar sua inscrição, conforme orientações da CENUN.CORP, com o 

preenchimento da ficha de inscrição. 

CONSIDERANDO QUE o login e senha de usuário é impessoal e intransferível, 

isto é, o USUÁRIO não poderá compartilha-lo com terceiros. 

 

DAS PREMISSAS BÁSICAS PARA USO DA PLATAFORMA 

A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES É ABSOLUTAMENTE 

INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. 

AO CLICAR NA CAIXA QUE INDICA A SUA ACEITAÇÃO A ESTE 

DOCUMENTO O USUÁRIO ESTARÁ ACEITANDO OS TERMOS, 

DECLARANDO QUE LEU E CONCORDOU, MESMO QUE TACITAMENTE, 

COM A VERSÃO MAIS RECENTE, VINCULANDO-SE AUTOMATICAMENTE 

ÀS REGRAS AQUI CONTIDAS. 

Em relação ao seu uso da PLATAFORMA e dos Serviços no PROJETO, o (a) 

USUÁRIO concorda em fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e 

completas sobre si mesmo (a), conforme solicitado pelo formulário de registro 

na PiS e/ou no PROJETO, (b) manter e atualizar prontamente seus dados para 

mantê-los verdadeiros, exatos, atuais e completos, e (c) cumprir os presentes 

Termos. Se o usuário fornecer qualquer informação que seja falsa, 

inexata, não atual ou incompleta, ou se acreditar-se que tal informação é 

falsa, inexata, não atual ou incompleta, a CENUN.CORP se reserva no 

direito de suspender ou encerrar a conta(s) do usuário(s), com a 

consequente exclusão deste (a) do PROJETO iSemente e recusar ou 

restringir qualquer uso futuro dos Serviços. 

O USUÁRIO declara que este contrato somente se efetivou após o USUÁRIO 

ter ultrapassado as diversas fases indicadas no Regulamento do iSemente e 

clicado “EU ACEITO” para os TERMOS DE USO E POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE, de forma separada. 

O USUÁRIO declara ter tido conhecimento dos requisitos pessoais, 

tecnológicos e legais, presentes no Regulamento do Projeto em que 



candidatou-se para participar e nestes Termos de Uso, previamente ao dar o 

aceite neste documento.  

É requisito legal que o USUÁRIO possua 18 (dezoito) anos ou mais para firmar 

a aceitação destes Termos de Uso, ou esteja acompanhado do consentimento 

do seu representante legal, sob pena de responsabilização criminal e civil caso 

incorra em falsidade. Ainda, o USUÁRIO concorda que não manipulará ou 

interferirá na plataforma e que não solicitará informações pessoais de outros 

usuários. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente documento é o licenciamento de uso da 

PLATAFORMA, pela CENUN.CORP ao USUÁRIO, de forma a disponibilizar a 

estrutura tecnológica para a aplicação do PROJETO e dos SERVIÇOS, bem 

como viabilizara entrega de conteúdos educativos. 

1.2. O ACESSO SERÁ PERMITIDO APÓS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO PELO USUÁRIO NO PROJETO iSEMENTE. 

1.3. A CENUN.CORP PODERÁ DISPONIBILIZAR BRINDES AOUSUÁRIO, 

POR MERA LIBERALIDADE E PELO PERÍODO QUE ENTENDER 

ADEQUADO. 

1.4. Podem participar do Projeto iSemente e fazer uso da PiS os adolescentes 

e jovens com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, que estejam 

cursando o Ensino Médio, Profissionalizante, Técnico ou Ensino Superior, bem 

como os colaboradores e funcionários de EMPRESAS PARCEIRAS, com idade 

entre 18 (dezoito) e 60 (sessenta) anos.  

 

1.4.1. Tais limites de idade obedecem às seguintes legislações: ECA(Estatuto 

da Criança e do Adolescente), LDB(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), EJ 

(Estatuto da Juventude), CLT(Consolidação das Leis Trabalhistas) e suas 

regulamentações para o público jovem como Lei da Aprendizagem (Decreto 

5.598/2005) e Lei do Estágio (Lei 11.788/2008). 



 

1.5.A CENUN.CORP disponibilizará os recursos tecnológicos 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana para o USUÁRIO, salvo por 

razões alheias à sua vontade (casos fortuitos ou de força maior) ou 

razões de ordem técnica que exijam suspensão da prestação dos 

serviços (manutenção de equipamentos, sistemas ou canais de 

comunicação) e interrupções pré-agendadas; ou ainda razões originadas 

por terceiros, como interrupções ocasionadas por empresas 

fornecedoras de conectividade com a internet, ato ou norma 

governamental, utilização inadequada ou indevida dos equipamentos ou 

dos serviços pelo USUÁRIO, bem como falhas provocadas por 

equipamento, instalação ou infraestrutura sob sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONDABILIDADES DOUSUÁRIO 

 

2.1. São responsabilidades dos USUÁRIOS: 

 

a) realizar a alimentação da PLATAFORMA com as informações colhidas e 

sistematizadas em cada fase do PROJETO, ao longo de sua execução; 

b) iniciar e concluir o PROJETO, de forma a ter direito aos benefícios 

oferecidos por este; 

c) respeitar a propriedade da tecnologia da PLATAFORMA e da metodologia 

do PROJETO e dos SERVIÇOS; 

d) respeitar a confidencialidade das informações das EMPRESAS 

PARCEIRAS; 

e) respeitar o Regulamento do Projeto iSemente; 

f) respeitar a Política de Privacidade; 

g) cumprir o calendário e programa de estudos estabelecido pela 

CENUN.CORP, assumindo os ônus da não observância dessas 

determinações; 

h) zelar pelo bom nome da CENUN.CORP, eximindo-se de praticar qualquer 

ato que possa implicar em risco à imagem da CENUN.CORP; 

i) ter conduta compatível com o ambiente de estudo, restando proibido 

qualquer atitude desrespeitosa com a CENUN.CORP, seus prepostos, bem 



como com colegas e qualquer pessoa que esteja utilizando a PLATAFORMA 

de ensino; 

j) utilizar-se do material didático, eletrônico ou impresso, disponibilizado pela 

CENUN.CORP, exclusivamente em âmbito privado, abstendo-se da 

reprodução, parcial ou integral, sob pena de responder civil e criminalmente por 

violação da propriedade intelectual; 

l) acessar os canais de comunicação da CENUN.CORP e a PLATAFORMA 

para a utilização plena dos serviços contratados; 

m) disponibilizar o uso adequado de imagem, nome e voz, nos termos de 

documento específico a ser firmado pelas partes; 

n) responsabilizar-se pelas despesas de deslocamento, alimentação, entre 

outras que sejam necessárias ao comparecimento à execução do Projeto. 

o) respeitar as demais disposições dos Termos de Uso. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CENUN.CORP 

 

3.1.Constituem-se responsabilidades da CENUN.CORP: 

 

    a) Disponibilizar a presente PLATAFORMA, bem como os SERVIÇOS, nos 

termos deste documento, do Regulamento do Projeto e da Política de 

Privacidade;  

 

b) Fornecer ao USUÁRIO a disponibilidade de cadastro de uma senha para 

acesso ao ambiente virtual da PLATAFORMA, para seu uso pessoal;  

 

c) utilizar-se de profissionais capacitados e habilitados, para a fiel execução 

dos serviços a serem executados, bem como para o suporte técnico porventura 

necessário;  

 

d) dar ciência aoUSUÁRIO, imediatamente, por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos SERVIÇOS ou da PLATAFORMA, 

que possa comprometer o processo ou a qualidade dos SERVIÇOS ou da 

PLATAFORMA; 



CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

PARCEIRA 

4.1.Constituem-se responsabilidades da EMPRESA PARCEIRA que firmar 

contrato com a CENUN.CORP, seja na modalidade incubada, parceria de uso 

colaborativo ou aquisição de pacotes: 

 

a) firmar contrato com a CENUN.CORP, no ato de fechamento da parceria, e 

declarar ciência da disponibilização de informação, imagem e logomarca para 

uso nos diversos meios de divulgação e marketing da CENUN.CORP e da PiS, 

tais como site da empresa, redes sociais, folders e outros; 

 

b)disponibilizar no seu menu na Plataforma iSemente problemas, vídeos, textos 

e imagens, os quais serão transformados em objetos de aprendizagem pela 

equipe pedagógica da CENUN.CORP para o desenvolvimento do PROJETO.  

 

c) disponibilizar e manter funcionando computadores para a rodagem da 

PLATAFORMA, nos termos do Contrato com a CENUN.CORP e desde que 

seja parceira na modalidade incubada ou pacote. No caso de parceria na 

modalidade de uso colaborativo, a EMPRESA PARCEIRA deve acordar as 

formas de disponibilidade de computadores, bem como sua manutenção para 

uso da PLATAFORMA.  

 

d) caso seja uma Instituição de Ensino, a EMPRESA PARCERIA deve dispor 

de laboratório de informática funcionando para uso e rodagem da 

PLATAFORMA, bem como organizar os grupos que participarão do PROJETO 

e realizar a sua gestão ao longo da execução.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACESSO VIRTUAL 

5.1. A CENUN.CORP encaminhará, em até 2 (dois) dias úteis contados do 

aceite deste documento, para o e-mail indicado no FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO, mensagem eletrônica informando acerca da liberação do acesso 

ao ambiente virtual daPLATAFORMA da CENUN.CORP. 



5.2. A senha gerada para acesso no site da CENUN.CORP é pessoal e 

intransferível, e, após liberada, garantirá ao USUÁRIO o acesso aos 

respectivos conteúdos disponibilizados ao aluno.  

5.2.1. A responsabilidade do sigilo sobre a senha é única e exclusivamente do 

USUÁRIO, que responderá por todo e qualquer dano decorrente de sua 

revelação e/ou utilização por terceiros. 

5.3. Todas as aulas, videoaulas, livros, conteúdos, unidades e materiais em 

geral disponibilizados pela CENUN.CORP são de propriedade exclusiva desta, 

protegidos pelo direito autoral, na forma da legislação vigente, sendo vedada 

toda e qualquer forma, total ou parcial, de gravação, por qualquer meio, 

reprodução, transmissão, divulgação, armazenamento e exibição a 

terceiros. Desta forma, tão somente é permitida a exibição doméstica e 

particular para uso exclusivo do USUÁRIO, cabendo sempre ao infrator 

sujeitar-se às sanções civis e criminais cabíveis. 

5.4. O usuário deve notificar a CENUN.CORP imediatamente sobre qualquer 

uso não autorizado de sua conta e qualquer outra violação de segurança, e (b) 

assegurar-se que saia de sua conta ao final de cada sessão.  

5.5. Não há garantia da disponibilidade da PLATAFORMA de forma 

ininterrupta, pois pode haver falhas em servidores e provedores de acesso à 

internet que impeçam a utilização de todas ou partes das funcionalidades por 

tempo indeterminado. Contudo, a CENUN.CORP compromete-se a envidar os 

seus melhores esforços para que tal situação cesse no menor tempo possível. 

5.6. Os computadores que acessarem a PLATAFORMA deverão possuir os 

REQUISITOS DE SISTEMA:  

 

I. Requisitos de sistema Internet Explorer 9: a) Windows Vista de 32/64 bits 

com Service Pack 2 (SP2) ou superior, Windows 7 de 32/64 bits ou superior; b) 

Processador de 1 gigahertz (GHz); c) 512mb memória RAM; d) 200mb espaço 

no disco rígido (HD). 

 

II. Requisitos de sistema Firefox:  



Windows: a) Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32/64 bits); b) Processador 

Pentium 4 ou superior compatível com SSE2; c) 512MB of RAM / 2GB of RAM 

para versão 64-bits; d) 200MB de espaço no disco rígido (HD). 

 

Mac: a) macOS 10.9 ou superior; b) Computador Macintosh com processador 

Intel x86; c) 512 MB de RAM; d) 200 MB de espaço no disco rígido (HD). 

 

III. Requisitos de sistema Chrome:  

 

Windows: a) Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou versão 

posterior; b) Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2.  

 

Mac: a) OS X Yosemite 10.10 ou versão posterior Linux: b) Debian 8+, 

openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+ ou Ubuntu 14.04+ de 64 bits; c) 

Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2, tal estrutura 

deve ser disponibilizada por cada parceiro de forma plena.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato vigerá do momento de sua aceitaçãoaté o final da 

participação do USUÁRIO no PROJETO iSemente, que possui tempo estimado 

de 6 (seis) meses. 

6.1.1. Tal vigência não afetará os compromissos com prazo superior, 

assumidos pelas partes, tais quais da confidencialidade, propriedade da 

tecnologia e direito autoral, entre outros. 

 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 



7.1.O USUÁRIO poderá rescindir o presente Contrato a qualquer momento, 

mediante notificação escrita à CENUN.CORP, sem qualquer ônus, sendo que 

não poderá retornar ao PROJETO após a referida rescisão. 

7.2. A CENUN.CORP poderá rescindir o presente contrato em caso de 

inobservância de qualquer das condições pactuadas nas Cláusulas do 

presente contrato, mediante comunicação escrita ao USUÁRIO. 

7.3. O USUÁRIO concorda que, após o término da presente relação, a 

CENUN.CORP poderá apagar todas as informações relacionadas a ele 

sobre os Serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM, NOME 

E VOZ DO USUÁRIO 

 

8.1. A CENUN.CORP FICA, DESDE JÁ, AUTORIZADA, SEM QUALQUER 

ÔNUS PARA SI E REMUNERAÇÃO AO USUÁRIO, AO USO DA IMAGEM, 

NOME E VOZ DO USUÁRIO, APENAS PARA A DIVULGAÇÃO DE 

PROGRAMAS, PROJETOS E/OU RESULTADOS OBTIDOS POR MEIO DOS 

SERVIÇOS E DO PROJETO, E, AINDA A DIVULGAÇÃO DA EFICÁCIA DOS 

CONTEÚDOS OU PROJETOS PEDAGÓGICOS EXISTENTES NA 

CENUN.CORP, INCLUSIVE PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDAS 

E ATIVIDADES VINCULADAS AO PRESENTE CONTRATO, NO 

TERRITÓRIO BRASILEIRO E ESTRANGEIRO. 

 

 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PROIBIÇÕES 



9.1. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO: 

 

9.1.1. HOSPEDAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL ERÓTICO, ADULTO, DE 

NUDEZ RELACIONADO À PORNOGRAFIA DE QUALQUER NATUREZA 

(IMAGENS, TEXTO, SOM, LINKS, VÍDEO, BANNERS, ETC), BEM COMO OS 

QUE VEICULEM, INCITE OU ESTIMULEM A PEDOFILIA. CONSTATADA A 

INCIDÊNCIA DESTAS HIPÓTESES O USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO E OS 

ARQUIVOS DEVERÃO SER REMOVIDOS DO SERVIDOR IMEDIATAMENTE, 

SOB PENA DE EXCLUSÃO DA PLATAFORMA E DO PROJETO. 

9.1.2. TAMBÉM NÃO SERÃO ACEITOS CONTEÚDOS QUE INDUZAM, 

INCITE OU PROMOVAM ATOS OU IDEIAS DE CUNHO ILEGAL, 

DIFAMATÓRIO, INFAME, VIOLENTO OU, EM GERAL, QUE SEJAM 

CONTRÁRIOS À LEI, À MORAL E AOS BONS COSTUMES, POR CAUSA DE 

SEXO, RAÇA, RELIGIÃO, CRENÇAS, IDADE OU CONDIÇÃO.  

 

9.1.3. A PROIBIÇÃO INCLUI SITES RELACIONADOS A CRACKERS E 

HACKERS, BEM COMO:  

(A) FAZER UPLOAD, POSTAR, ENVIAR POR E-MAIL OU TRANSMITIR DE 

QUALQUER OUTRA FORMA ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO, ARQUIVOS 

OU PROGRAMAS COM A INTENÇÃO DE INTERROMPER, DESTRUIR OU 

LIMITAR AS FUNCIONALIDADES DE QUALQUER SOFTWARE OU 

HARDWARE OU EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO;  

 

(B)  INTERFERIR COM OU PERTURBAR A PLATAFORMA OU COM AS 

REDES CONECTADAS AO NOSSO WEBSITE ATRAVÉS DO USO DE 

NOSSO LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM), OU DESOBEDECER 

QUAISQUER REQUERIMENTOS, PROCEDIMENTOS, POLÍTICAS OU 

REGULAMENTOS DAS REDES CONECTADAS AO NOSSO WEBSITE, OU 

DE ALGUMA OUTRA MANEIRA INTERFERIR COM A PLATAFORMA EM 

QUALQUER SENTIDO, INCLUINDO ATRAVÉS DO USO DE JAVASCRIPT, 

OU OUTROS CÓDIGOS;  

(C) COPIAR, REPRODUZIR, ALTERAR, MODIFICAR OU EXIBIR 

PUBLICAMENTE QUALQUER INFORMAÇÃO QUE ESTEJA DISPONÍVEL NA 

PLATAFORMA, OU CRIAR TRABALHOS DERIVADOS DO WEBSITE; 



9.1.4. AINDA, AO CONSIDERAR O USO DA PLATAFORMA, O USUÁRIO 

CONCORDA QUE AS SUAS INFORMAÇÕES: (A) NÃO DEVEM SER 

FRAUDULENTAS; (B) NÃO DEVEM INFRINGIR NENHUM DIREITO DE 

CÓPIA DE TERCEIROS, PATENTE, DIREITO DE DISTRIBUIÇÃO, OU 

OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE, DE PUBLICAÇÃO OU PRIVACIDADE; 

(C) NÃO DEVEM VIOLAR NENHUMA LEI, ESTATUTO, ORDENAÇÃO OU 

REGULAMENTO; (D) NÃO DEVEM SER DIFAMATÓRIAS, CALUNIOSAS, 

AMEAÇADORAS OU ABUSIVAS; (E) NÃO DEVEM SER OBSCENAS OU 

CONTER PORNOGRAFIA, PORNOGRAFIA INFANTIL, OU FOTOS DE 

PESSOAS DESPIDAS; (F) NÃO DEVEM CONTER VÍRUS, CAVALOS DE 

TRÓIA, WORMS, TIME BOMBS, CANCELBOTS, EASTER EGGS OU 

OUTRAS ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR 

INTERFERIR, INTERCEPTAR OU DESAPROPRIAR QUALQUER SISTEMA, 

DADO OU INFORMAÇÃO PESSOAL; (G) NÃO DEVEM RESPONSABILIZAR 

A CENUN.CORP OU FAZER COM  PERDA (TOTAL OU PARCIALMENTE) O 

SERVIÇO DO PROVEDOR DE INTERNET OU OUTROS FORNECEDORES; 

(H) NÃO DEVEM CRIAR LINKS DIRETA OU INDIRETAMENTE A QUALQUER 

MATERIAL QUE VOCÊ NÃO TENHA DIREITO DE INCLUIR OU LINKAR.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO USO PERMITIDO DO CONTEÚDO DA 

CENUN.CORP, DA CONFIDENCIALIDADE E DOS DIREITOS AUTORAIS 

10.1. O USUÁRIO pode realizar download e imprimir um número razoável de 

cópias da documentação fornecida ou disponível no Conteúdo da 

PLATAFORMA para uso pessoal ou educacional, desde que não de forma 

comercial, e a CENUN.CORP lhe concederá uma licença limitada, não-

perpétua, revogável, intransferível, não atribuível e não exclusiva, para acessar 

e utilizar os SERVIÇOS, a PLATAFORMA, enquanto esses termos estão em 

pleno vigor e efeito, desde que (i) todas as cópias autorizadas de 

documentação fornecida estejam de forma inalterada, e contenham (a) todas 

as designações de linguagem contida no material originalmente fornecidas para 

oUSUÁRIO pela CENUN.CORP, indicando a natureza confidencial das 

mesmas e (ii) todos os direitos autorais ou outros direitos de propriedade 

contidos nos materiais inicialmente previstos para que haja atribuição de fonte 



original para a CENUN.CORP e / ou as partes aplicáveis à Terceiros, e (iii) o 

USUÁRIO não irá modificar qualquer um dos conteúdos.  

10.2.O USUÁRIO reconhece que a CENUN.CORP e/ou Terceiros, conforme o 

caso, mantém todos os direitos, títulos e interesses relativos a todos os 

aspectos tangíveis e intangíveis do Conteúdo, da PLATAFORMA e dos 

SERVIÇOS, incluindo, sem limitação, todas as patentes, direitos autorais e 

segredos comerciais eles relacionados, e que o USUÁRIO não está adquirindo 

qualquer direito de propriedade intelectual ou licença em qualquer um dos 

anteriores por download ou imprimindo o conteúdo da empresa.  

10.3. Com o objetivo de manter a qualidade dos SERVIÇOS, garantindo assim 

a performance e estabilidade da PLATAFORMA, apenas são permitidas as 

utilizações de documentos que não infrinjam direitos autorais. 

10.4. A PLATAFORMA e os conteúdos disponibilizados são de propriedade 

daCENUN.CORP e o USUÁRIO concorda em proteger o Conteúdo e demais 

informações obtidas na PLATAFORMA ("Informação Privilegiada") e em 

prevenir o uso indevido, negligente ou acidental a divulgação de tal informação 

confidencial. 

10.5. O USUÁRIO declara que não vai, sem o consentimento prévio e escrito 

da CENUN.CORP utilizar ou divulgar a informação privilegiada a qualquer 

pessoa ou entidade comercial, diretamente ou indiretamente.  

10.5.1. O USUÁRIO reconhece que a utilização ou divulgação das 

informações protegidas de qualquer maneira inconsistente com estes 

Termos irá causar danos irreparáveis ao respectivo proprietário e que 

este terá o direito de (i) redução equitativa e cautelar para impedir o uso 

proibido ou divulgação dessas informações, e (ii) recuperar o montante 

de todos os danos (incluindo honorários advocatícios e despesas) em 

relação ao uso proibido ou divulgação dessas informações. 

10.6. AO TÉRMINO DO CONTRATO E DURANTE A VIGÊNCIA DESTE O 

USUÁRIO NÃO TERÁ DIREITO AOS CÓDIGOS FONTE, ESTRUTURA DE 

BANCO DE DADOS, RELATÓRIOS, OU QUALQUER PARTE 

COMPONENTE DA PLATAFORMA. 



10.7. Os comentários e sugestões dos USUÁRIOS são muito bem-vindos e 

podem gerar inovações ou implementações que podem ser incorporadas pela 

CENUN.CORP, mas isso não dará ao USUÁRIO nenhuma espécie de direito 

sobre elas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

DO USUÁRIO 

11.1. Todas as informações pessoais submetidas no decorrer do uso 

daPLATAFORMA e durante o PROJETO estarão sujeitas à Política de 

Privacidade, cujos termos devem ser lidos para o melhor entendimento das 

práticas e aceitos separadamente pelo USUÁRIO. 

11.2. Exceto se especificado contrariamente em nossa Política de Privacidade, 

a CENUN.CORP não venderá ou alugará suas Informações Pessoais 

Identificáveis para terceiros. 

11.3. O USUÁRIO concorda que a CENUN.CORP pode divulgar suas 

Informações se requerida a fazê-lo por lei ou por acreditar de boa-fé que essa 

divulgação é razoável e necessária para: (a) cooperar com um procedimento 

judicial, uma ordem judicial ou processo legal sobre nós ou nosso website; (b) 

reforçar os Termos do SERVIÇO; (c) replicar a respeito da infração do direito 

de terceiros pelas suas Informações; (d) proteger os direitos, propriedades ou a 

segurança pessoal do CENUN.CORP, seus empregados, usuários e público; e 

(e) oferecer produtos e serviços apropriados ao USUÁRIO. 

11.4. O USUÁRIO aceita e concorda que qualquer informação fornecida seja 

guardada numa base de dados controlada pela CENUN.CORP, essa base de 

dados possa ser armazenada em servidores não localizados no país onde os 

USUÁRIOS se encontram e nem onde a CENUN.CORP se encontra, os 

servidores sejam de propriedade e administrados por prestadoras de serviço 

contratados por esta. 

11.5. Ainda que a CENUN.CORP escolha as prestadoras de serviço líderes 

mundiais em segurança de dados,ela se exime de responsabilidade por 



qualquer possível atentado hacker ou falha das tecnologias de segurança que 

possam levar qualquer informação a ser exposta.  

11.6. A CENUN.CORP protege todos os dados pessoais 

dos USUÁRIOS utilizando padrões de cuidados técnicos e economicamente 

razoáveis considerando-se a tecnologia atual da Internet.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CUSTOS DE CONECTIVIDADE E 

EQUIPAMENTOS 

12.1. O usuário é o único responsável por todos os serviços de telefonia, 

conexão à internet, e/ou outras taxas e custos associados ao seu acesso e uso 

dos Serviços e da PLATAFORMA, e pelos custos de manutenção de conexão, 

computadores e outros equipamentos necessários para o acesso e uso dos 

mesmos. 

12.1.1. A ocasião em que a EMPRESA PARCEIRA disponibilizar computador, 

equipamentos e conectividade, servirá como exceção à responsabilidade 

prevista acima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS LINKS DE TERCEIROS 

13.1. A PLATAFORMA pode informar links para outros sites de terceiros (os 

"Sites de Terceiros"). Isso pode incluir o envio de links de Mentores ou 

Instituições de Ensino terceiras. Como a CENUN.CORP não tem controle sobre 

Sites de Terceiros, o USUÁRIO reconhece e concorda que esta não é 

responsável pela disponibilidade de Sites de Terceiros, e não endossa e não é 

responsável por qualquer conteúdo, publicidade, produtos, serviços ou outros 

materiais disponíveis em sites de terceiros.  

13.2. O USUÁRIO reconhece e concorda que a CENUN.CORP não será 

responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas 

causados ou alegadamente causados por ou em conexão com o uso ou 

dependência de qualquer conteúdo, publicidade, produtos, serviços ou 



outras matérias disponíveis no ou através de Sites de Terceiros ou por 

qualquer erro, difamação, calúnia, omissão, falsidade, obscenidade, 

pornografia, palavrões ou que eles possam conter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ISENÇÃO DE GARANTIA E DAS 

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

14.1. O CONTEÚDO, A PLATAFORMA E OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS 

NA MODALIDADE "COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, 

EXPRESSA OU IMPLÍCITA. O USUÁRIO, AO LIMITE MÁXIMO DO POSSÍVEL 

DIREITO APLICÁVEL, REJEITA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU 

IMPLÍCITAS, COM RELAÇÃO AO SITE, O CONTEÚDO, OS SERVIÇOS, 

INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE 

COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A 

CENUN.CORP NÃO GARANTE NEM FAZ DECLARAÇÕES SOBRE O USO, 

EXATIDÃO OU DOS RESULTADOS DO USO. 

14.2. EM NENHUMA HIPÓTESE A CENUN.CORP SERÁ RESPONSÁVEL 

POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, FORTUITOS OU, 

INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA DE DADOS OU LUCROS, 

DECORRENTES OU RELATIVOS AO USO OU A INCAPACIDADE DE USO 

DO CONTEÚDO, DO SITE, DOS SERVIÇOS OU QUALQUER PARTE DO 

MESMO, MESMO QUE O REPRESENTANTE AUTORIZADO TENHA SIDO 

AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. SE A SUA UTILIZAÇÃO DO 

SITE, O CONTEÚDO, SERVIÇOS OU QUALQUER PARTE DO MESMO, 

RESULTAR NA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO OU 

CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DADOS, O USUÁRIO OU A 

EMPRESA PARCEIRAASSUME QUALQUER CUSTO DO MESMO, 

CONFORME O CASO.  

14.3.NEM A CENUN.CORP, NEM TERCEIROS GARANTEM A EXATIDÃO DA 

INFORMAÇÃO, TEXTOS, GRÁFICOS, LINKS OU OUTROS ITENS 

CONSTANTES DO CONTEÚDO, DO SITE, DOS SERVIÇOS OU QUALQUER 

PARTE DO MESMO OU EM TODOS OS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS DE 

VERIFICAÇÃO. O USUÁRIO CONCORDA EM NÃO RESPONSABILIZAR A 



CENUN.CORP (OU OS SEUS AGENTES, EMPREGADOS, TUTORES OU 

ESCOLAS) POR QUALQUER INSTRUÇÃO, CONSULTORIA, OU SERVIÇOS 

PRESTADOS QUE SE ORIGINARAM ATRAVÉS DO PROJETO OU DA 

PLATAFORMA. 

14.4. A CENUN.CORP não se responsabiliza pela gestão dos grupos de 

USUÁRIOS que interagirem com/nas EMPRESAS PARCEIRAS, apenas 

disponibilizando suporte de pessoal para auxílios necessários em casos 

reais de vulnerabilidade social na qual o PROJETO for executado. 

14.5. A CENUN.CORP exime-se de responsabilidade em relação a todo e 

quaisquer mau usos da plataforma, bem como não garante que 

aPLATAFORMA funcionará sem interrupção ou erros, bem como por 

disponibilização e manutenção para eventual aplicação presencial do 

PROJETO junto ao USUÁRIO. 

14.6.As limitações e isenções da CENUN.CORP, deverá se aplicar a todas as 

reivindicações de responsabilidade por parte de seus parceiros ou beneficiários 

(como, por exemplo, garantia, delito, negligência, contrato, lei). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SUPORTE TECNICO 

15.1. A solução de qualquer imprevisto que seja oriundo da utilização da 

PLATAFORMA será realizada através de requerimento ao e-mail 

suporte@isemente.com.br 

 

15.2. Qualquer imprevisto ou dúvida na hora de utilizar os serviços deve ser 

sanado por meio de contato direto com a CENUN.CORP através da aba 

“SUPORTE”, constante no menu da PLATAFORMA. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DESTES TERMOS DE USO 
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16.1.A CENUN.CORP SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR OS 

TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE TERMO OU AS SUAS POLÍTICAS 

A QUALQUER MOMENTO, SENDO CONSIDERADAS EFETIVADAS APÓS A 

PUBLICAÇÃO DE UMA VERSÃO ATUALIZADA DESTES. 

 

16.2. O USUÁRIO DESDE JÁ CONCORDA E RECONHECE QUE É DE SUA 

ÚNICA E INTEIRA RESPONSABILIDADE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA 

DESTES TERMOS DE USO. DE QUALQUER MODO, A CENUN.CORP 

INFORMARÁ AO USUÁRIO SOBRE ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS, 

ATRAVÉS DE AVISOS NA PÁGINA PRINCIPAL DE SUA PLATAFORMA OU 

VIA E-MAIL.  

16.3. Caso O USUÁRIO utilize a PLATAFORMA após a mudança dos 

Termos de Uso ou da comunicação de alterações de funcionalidades, 

para todos os efeitos será considerado que o USUÁRIO as ACEITOU. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA NOTIFICAÇÃO SOBRE INFRAÇÕES 

17.1. Caso O USUÁRIO sinta-se lesado em relação a qualquer conteúdo ou 

relação com a CENUN.CORP, deverá encaminhar uma notificação por e-mail, 

solicitando esclarecimentos e eventual resolução EXTRAJUDICIAL da 

demanda. 

17.1.1. A CENUN.CORP se empenhará para esclarecer a demanda, bem como 

eventualmente resolvê-la da forma mais breve possível, respondendo ao seu 

endereço de e-mail cadastrado. 

17.1.2. As notificações deverão ser realizadas por meio exclusivamente 

eletrônico e, ainda, conter as seguintes informações: 

 

a) Identificação do objeto da reclamação; 

b) Identificação do material que supostamente representa a infração ou 

informações necessárias para a devida identificação da demanda; e 

c) O notificante declara que as informações contidas na notificação são 

precisas e verdadeiras, sob pena de incorrer nas consequentes 

responsabilidades cíveis e penais. 

 



17.2. As notificações deverão ser encaminhadas à CENUN.CORP para o 

seguinte e-mail: contato@isemente.com.br 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RELACIONAMENTO COM PARCEIROS 

DA CENUN.CORP 

 

18.1. O USUÁRIO DECLARA SEU CONSENTIMENTO PARA O ENVIO DAS 

SUAS INFORMAÇÕES AOS PARCEIROS DA CENUN.CORP, 

EXCETUANDO-SE AS INFORMAÇÕES QUE COLOQUEM EM RISCO A SUA 

SEGURANÇA, PODENDO A CENUN.CORP PROCEDER À COLETA, 

ARMAZENAMENTO, GUARDA E TRATAMENTO DE TODAS AS 

INFORMAÇÕES CAPTADAS PELA PLATAFORMA E ATRAVÉS DO 

PROJETO, COMO DADOS CADASTRAIS, DE USO OU DE COMUNICAÇÕES 

PELA PLATAFORMA (OBSERVADAS A PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE, 

VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM, BEM COMO O SIGILO DAS 

COMUNICAÇÕES PRIVADAS NOS TERMOS DA LEI), E UTILIZÁ-LOS PARA 

AS SEGUINTES FINALIDADES: 

 

a) COMUNICAR O USUÁRIO A RESPEITO DE NOVOS PRODUTOS, 

SERVIÇOS, PROMOÇÕES, NOTÍCIAS E PESQUISAS DO PARCEIRO E DA 

CENUN.CORP; 

b) RESPONDER ÀS DÚVIDAS E SOLICITAÇÕES EXISTENTES; 

c) AÇÕES DE MARKETING DO PARCEIRO E/OU DA CENUN.CORP; 

d) PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. 

 

18.2. O USUÁRIO DECLARA O SEU CONSENTIMENTO FOI FEITO DE 

FORMA LIVRE EM OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 12.965 DE 23 DE ABRIL DE 

2014.  

 

18.3.As presentes regras serão adequadamente expostas na Política de 

Privacidade, a ser disponibilizada e aceita junto a estes Termos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1. O não exercício por qualquer das partes, ou o atraso no exercício de 

qualquer direito que lhe seja assegurado por este contrato ou por lei não 

constituirá novação ou renúncia e tampouco prejudicará o exercício do mesmo. 

19.2. Os casos omissos serão resolvidos pela administração da 

CENUN.CORP, a seu exclusivo critério. 

19.3. A CENUN.CORPpoderá, a qualquer tempo, ceder, no todo ou em parte, 

os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento. Contudo, o USUÁRIO 

não poderá realizar a cessão em nenhuma hipótese. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

20.1.As partes tentarão resolver de boa-fé, através de negociação qualquer 

disputa, alegação ou controvérsia gerada a partir ou relacionada a esses 

Termos, incluindo os documentos incorporados como referência, o uso 

daPLATAFORMA ou a violação de qualquer lei ou dos direitos de terceiros.  

20.2. Qualquer uma das partes poderá iniciar uma negociação através de um 

aviso escrito à outra parte, avisando o motivo da disputa e a solução desejada. 

O destinatário desse aviso deverá responder por escrito dentro de 15 (quinze) 

dias úteis com uma declaração de sua posição e a sua solução recomendada. 

Se a disputa não for resolvida através dessa troca de correspondência, 

representantes das duas partes com autoridade para tal devem se reunir 

pessoalmente ou de alguma outra forma, como uma reunião online, em um 

local/plataforma e data mutuamente acordados dentro de 30 (trinta) dias úteis a 

partir do primeiro contato, com o intuito de trocar informações e perspectivas 

relevantes, e para tentar resolver a disputa. 

20.3. Caso essa disputa, alegação ou controvérsia não seja resolvida pela 

negociação, as partes elegem o foro da cidade de Porto Alegre/RS, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a resolução de 

quaisquer conflitos ou discussões que sobrevierem em virtude do presente 

contrato. 



20.4. O presente instrumento constitui o entendimento integral entre 

os USUÁRIOS e a CENUN.CORP, no que se refere à PLATAFORMA, e é 

regido pelas Leis Brasileiras.  

 

ESTES TERMOS DE USO ESTÃO VIGENTES DESDE 01 DE JULHO DE 

2018. 

 


