TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS
A
ACEITAÇÃO
DO
PRESENTE
INSTRUMENTO
É
ABSOLUTAMENTE
INDISPENSÁVEL NA UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
DIRECIONADA AO USO ACADÊMICO DISPONIBILIZADA PELA FESP.
A utilização da infraestrutura tecnológica direcionada ao uso acadêmico oferecida
pela FESP em discordância com os termos a seguir implicará a respectiva sanção
civil e/ou criminal pela FUNDAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANÁ,
mantenedora da FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ, inscrita no
CNPJ/MF nº 76.602.895/0001-04, com sede na Rua General Carneiro nº 216 – Alto da
Glória, Curitiba/PR, doravante denominada simplesmente FESP, que estabelece o
presente instrumento denominado TERMO DE
RESPONSABILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, a cujas condições e cláusulas o usuário adere e
concorda em se submeter, bem como a suas eventuais alterações futuras.

IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO
É dever do usuário (aluno/colaborador), quanto a sua identificação:
a) realizar o cadastro com informações exatas, precisas e verdadeiras;
b) manter o sigilo de sua identificação de conta e senha perante terceiros;
c) atualizar e revisar sua conta frequentemente;
d) avisar prontamente ao NEAD/CAR por e-mail, caso ocorra qualquer utilização não
autorizada de sua conta ou qualquer quebra de segurança.
O usuário (aluno/colaborador) é o único responsável por todas as atividades que forem
realizadas por meio de sua conta, sendo que a FESP não será responsável por qualquer
perda ou dano resultante de sua falha em cumprir com as obrigações aqui previstas, nos
exatos moldes do que dispõe o artigo 18 da Lei 12.965/2014, uma vez que aquela se trata
de mero provedor de serviços.
A FESP reserva-se o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para identificar
seus usuários, bem como de solicitar dados adicionais e documentos que estime serem
pertinentes, a fim de conferir os dados pessoais informados.
Caso a FESP decida checar a veracidade dos dados cadastrais de um aluno/colaborador e
constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos ou, ainda, caso o
aluno/colaborador furte-se ou negue-se a apresentar os documentos requeridos, a FESP
poderá bloquear a conta por meio do NEAD/CAR, suspendendo o acesso à infraestrutura
tecnológica disponibilizada temporariamente, ou cancelá-la definitivamente, sem prejuízo
de outras medidas que entender necessárias e oportunas.
Havendo a aplicação de qualquer das sanções acima referidas, automaticamente a conta
será cancelada pelo NEAD/CAR, não assistindo ao usuário, por essa razão, qualquer
direito de indenização ou ressarcimento.
Em nenhuma hipótese será permitida a cessão ou outra forma de transferência da conta.
Também não se permitirão a manutenção de mais de um cadastro para uma mesma
pessoa ou ainda a criação de novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais
tenham sido cancelados por infrações às políticas da FESP.
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Por fim, declara o usuário/signatário do presente estar ciente das disposições da Lei
12.737/2012 e do artigo 154-A do Código Penal que tratam de crimes cibernéticos,
declarando ser de sua inteira responsabilidade eventual utilização indevida dos sistemas
e/ou acesso à internet disponibilizada pela FESP.

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO
Toda informação da FESP veiculada por meio da utilização da infraestrutura tecnológica
direcionada ao uso acadêmico constitui-se em ativo de informação da instituição. A FESP
tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança sobre
os ativos descritos nesta cláusula, porém, não responderá por prejuízo que possa ser
derivado da violação dessas medidas por parte de usuários e terceiros que utilizem as
redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as
informações de seu ativo, configurando tal prática aquela prevista no já citado artigo154-A
do Código Penal.

DIREITOS AUTORAIS
O conteúdo das informações que se constituem em ativo de informação da instituição bem
como sua marca, logotipo, nome de domínio, programas e arquivos são propriedade da
FESP e estão protegidos por lei, sendo absolutamente vedada a cópia, distribuição, uso ou
publicação, total ou parcialmente, de qualquer material ou parte dele, sem prévia e
expressa autorização de pessoa responsável na instituição.
O conteúdo das informações contidas no AVA é de propriedade exclusiva da FESP, que
garante ao usuário o direito de sua utilização para uso acadêmico em seus cursos no AVA,
desde que respeitada a condição de que os conteúdos disponibilizados no AVA só poderão
ser utilizados por usuários autorizados, sendo vedada a cópia para utilização em qualquer
outro AVA, sistema ou plataforma, sem a expressa autorização da FESP.
O usuário (aluno/colaborador) da internet e AVA concorda em não enviar qualquer
conteúdo ou material que infrinja quaisquer leis ou tratados internacionais de direito
autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos. Concorda ainda que não deverá utilizar-se
de materiais com conteúdo pornográfico ou pedófilo. O NEAD/CAR busca assegurar que
os cursos produzidos não firam direitos de propriedade intelectual e industrial. Os titulares
dos direitos infringidos poderão solicitar a remoção daqueles conteúdos que entendem
violar seus direitos. Suspeitando o NEAD/CAR que tenha sido cometida alguma atividade
ilícita ou que infrinja os direitos aqui mencionados, os dados dos usuários infratores
poderão ser encaminhados aos órgãos responsáveis.

RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS FORNECIDOS PELA
FESP
O usuário (aluno/colaborador) da FESP reconhece que:
1. Assume todos os riscos relacionados ou resultantes do seu uso, visualização ou
acesso à internet e ao AVA, na máxima extensão permitida pela legislação
aplicável.
2. É o único responsável pelos recursos que acessa na instituição e pelo que publica
no AVA da FESP ou nas redes sociais, na máxima extensão permitida pela
legislação aplicável, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 12.965/2014.
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3. A despeito do máximo esforço em garantir a plena utilização da infraestrutura
tecnológica direcionada ao uso acadêmico pelo NEAD/CAR com continuidade e
máxima segurança, eventualmente, os recursos poderão não estar disponíveis por
motivos técnicos, falhas da internet ou por qualquer outro evento fortuito ou de
força maior alheio ao controle da FESP, não havendo qualquer direito de
reclamação e/ou indenização ao usuário em razão de tal indisponibilidade.
4. Apesar de a FESP ser proprietária dos cursos desenvolvidos no AVA, não se
responsabiliza pela idoneidade e veracidade acerca dos conteúdos disponibilizados
no AVA aos seus usuários nem pela veracidade dos dados pessoais inseridos
pelos usuários em seus cadastros.
5. A FESP não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas
pelos usuários de seus recursos.
6. Nos casos em que um ou mais usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de
reclamação ou ação legal contra a FESP ou outros usuários, todos os usuários
envolvidos nas reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade a FESP,
bem como seus diretores, empregados, representantes e procuradores.

DAS VEDAÇÕES AO USUÁRIO DOS SISTEMAS FORNECIDOS PELA FESP
É vedado ao usuário (aluno/colaborador):
1. O uso não autorizado das marcas da FESP nas redes sociais, como nome,
logotipo, nome de domínio e demais elementos de identidade visual;
2. A publicação de informações que não sejam do interesse da instituição, em
canais oficiais;
3. A publicação de informações em canais oficiais, que não feitas por pessoal
autorizado;
4. A publicação de opinião político-partidária associada à marca da IES nas redes
sociais;
5. A publicação de assuntos acadêmicos de interesse da instituição de qualquer
natureza;
6. O monitoramento do acesso as redes sociais a partir de equipamentos e
conexões de internet pertencentes a instituição;
7. O envio de mensagens desagradáveis, difamatório-ofensivas, discriminatórias de
qualquer caráter, racistas e demais condutas lesivas sobre usuários internos e
externos do ambiente da instituição nas redes sociais e a publicação de
comentários negativos / críticas sobre usuários em eventos da IES (assédio
moral virtual).
Sem prejuízo das vedações acima previstas no presente instrumento, o usuário
(aluno/colaborador) compromete-se também a não:
1. Violar o presente termo e as demais regras previstas na política e legislações
aplicáveis;
2. Violar ou tentar violar quaisquer medidas de segurança da internet e AVA
disponibilizados pela FESP;
3. Acessar, tentar acessar ou divulgar qualquer conta ou identificação de usuários
disponibilizada pela FESP;
4. Copiar, modificar, reproduzir, apagar, distribuir, realizar download, armazenar,
transmitir, vender, revender, publicar ou criar obras derivadas de quaisquer
cursos disponibilizados no AVA, a não ser com permissão explícita e por
escrito, fornecida pelo usuário detentor dos direitos;
5. Publicar ou submeter qualquer informação imprecisa, falsa ou incompleta sobre
a FESP nas redes sociais;
6. Passar-se por outra pessoa na Instituição;
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7. Interferir no acesso de outros usuários ao AVA e à internet;
8. Produzir nem publicar conteúdo de caráter racista, injurioso, difamatório ou
discriminatório enquanto utiliza a infraestrutura tecnológica direcionada ao uso
acadêmico da instituição;
9. Agredir, caluniar, injuriar ou difamar outros usuários ou mesmo membros
externos à FESP;
10. Usar de SPAM ou qualquer outra prática de divulgação inapropriada, caluniosa
ou ilegal para promover qualquer outro assunto por meio da infraestrutura
tecnológica direcionada ao uso acadêmico da instituição;
11. Usar meios de divulgação ilegais, ou que causem quaisquer danos a usuários
do AVA, a terceiros ou a própria FESP.
Qualquer conduta contrária ao previsto acima poderá ser punida com a suspensão ou o
cancelamento do cadastro como usuário (aluno/colaborador) no AVA/internet da FESP,
sem prejuízo das ações legais que possam ocorrer pela configuração de delitos ou
contravenções ou os prejuízos civis que possam causar aos demais usuários.

EDIÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXCLUSÃO
O NEAD/CAR da FESP reserva-se o direito de, a partir de seu exclusivo critério, editar,
modificar ou deletar qualquer documento, informação ou outro conteúdo disponível na
internet ou no AVA, que se caracterize como infração as obrigações aqui previstas.

DO DEVER DE INDENIZAÇÃO
O usuário (aluno/colaborador) dos sistemas disponibilizados pela FESP (web aluno, web
professor, webmail, biblioteca on-line, rede wireless, AVA, acesso à internet, etc.) obriga-se
a ressarcir essa ou qualquer um de seus diretores, administradores, colaboradores,
prepostos ou terceiros prejudicados das custas em decorrência de eventual demanda
judicial na qual se discuta a violação, seja por ação ou omissão, do uso da dos sistemas
acima nominados ou outra violação ao presente instrumento pelo usuário, relativos ao
valor de eventual condenação, custas e despesas processuais e honorários advocatícios e
ainda reparação patrimonial e moral eventualmente sofrida pela Instituição em razão do
uso indevidos dos serviços aqui mencionados.

MODIFICAÇÕES NOS TERMOS DE USO
É lícito a FESP alterar, a qualquer tempo, mas com prévio aviso aos usuários, as cláusulas
e condições previstas neste instrumento, visando aprimoramento e melhoria da
infraestrutura tecnológica direcionada ao uso acadêmico. O novo termo com suas
respectivas alterações entrará em vigor após a devida publicação no site da Instituição,
devendo o usuário, no prazo de 48 horas contados a partir da publicação das
modificações, notificar o NEAD/CAR, via e-mail, caso não concorde com as alterações
efetuadas. Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o usuário
aceitou tacitamente as mudanças do Termo de Responsabilidade, submetendo-se a eles.

FALHAS NO SISTEMA
O usuário (aluno/colaborador) reconhece que o NEAD/CAR não se responsabiliza:
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1.

2.

3.

Por qualquer dano, prejuízo ou perda em equipamento do usuário
(aluno/colaborador) causado por falhas no AVA ou na internet, decorrentes da
conduta de terceiros;
Por danos decorrentes de ataques de vírus ao equipamento do usuário
(aluno/colaborador) em decorrência de acesso, utilização ou navegação no
AVA/internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens,
textos ou áudio;
Os usuários (aluno/colaborador) isentam a FESP de responsabilidade por danos
suportados em virtude de prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou falhas
no AVA ou na internet.

SANÇÕES
Sem prejuízo de outras medidas, o NEAD/CAR poderá advertir, suspender ou cancelar,
temporária ou definitivamente a conta de um usuário (aluno/colaborador) ou aplicar uma
sanção que impacte negativamente na utilização da infraestrutura tecnológica direcionada
ao uso acadêmico a qualquer tempo, iniciando as ações legais cabíveis e/ou suspendendo
a sua utilização se:
1. O usuário (aluno/colaborador) não cumprir qualquer dispositivo deste termo de
responsabilidade e demais políticas da FESP;
2. Descumprir com seus deveres de usuário (aluno/colaborador);
3. Praticar atos fraudulentos ou dolosos;
4. Não puder ser verificada a identidade do usuário (aluno/colaborador) ou quando
qualquer informação fornecida por ele estiver incorreta;
5. O NEAD/CAR entender que o acesso ou qualquer atitude do usuário
(aluno/colaborador) tenha causado algum dano a terceiros ou à própria FESP
ou, ainda, tenham a potencialidade de assim o fazer.
Nos casos de inabilitação da conta do usuário (aluno/colaborador), a informação de que o
usuário (aluno/colaborador) não pertence mais à comunidade FESP será incluída ao lado
do nome de usuário.

PRAZO E RESCISÃO
Este termo vigorará pelo prazo em que o usuário (aluno/colaborador) estiver com contrato
de educação e/ou trabalho vigente junto à FESP, sendo renovado automaticamente em
caso de renovação do primeiro.
A qualquer tempo, qualquer das partes pode denunciar este instrumento, bastando que
comunique os motivos à outra parte por escrito com, pelo menos, 5 (cinco) dias de
antecedência.
O NEAD/CAR poderá encerrar, a seu exclusivo critério, quaisquer contas oferecidas e
remover quaisquer conteúdos publicados de seus recursos. O NEAE/CAR poderá também
restringir o acesso de usuários a qualquer parte ou a todos os recursos oferecidos pela
FESP a qualquer momento, com ou sem justa causa ou notificação prévia, e por qualquer
razão ou motivo.

Caso o usuário (aluno/colaborador) deseje terminar sua conta, basta prévia comunicação
ao NEAE/CAR, sendo que a FESP, a partir de então, não será responsável, em qualquer
hipótese, pela manutenção da conta, identificação ou senha de usuário.
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COMUNICAÇÕES
As comunicações e notificações relacionadas a este termo deverão ser feitas por e-mail
para o NEAD/CAR, com solicitação de confirmação de leitura, aos seguintes
endereços: nead@fesppr.br ou car@fesppr.br.
Será considerada como entregue toda e qualquer correspondência eletrônica endereçada
ao e-mail do usuário (aluno/colaborador) constante de seu perfil de usuário ou ficha
cadastral.

ALCANCE DOS SERVIÇOS
Este termo não gera nenhum contrato de sociedade, de mandato, franquia ou relação
trabalhista entre a FESP e o usuário. O usuário (aluno/colaborador) manifesta ciência de
que a FESP não faz parte de nenhuma transação nem possui controle total sobre a
segurança ou legalidade de seus ativos de informação. A FESP não pode verificar a
identidade ou os dados pessoais de todos os usuários. A FESP não garante a veracidade
da publicação de terceiros que apareça em redes sociais.

FORO
Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR como o único competente para dirimir
eventuais controvérsias referentes à interpretação e ao cumprimento deste termo,
independentemente de outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem cientes e de acordo, firmam as partes o presente em duas vias de igual teor
para que cumpram seus efeitos imediatamente.
Curitiba, ______ de _________ de 20___.

_____________________________
FESP

_____________________________
USUÁRIO (ALUNO OU COLABORADOR)
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