Administração Central

TERMO DE USO

O presente Termo de Uso regula as condições para o uso dos ambientes FETEPS
(http://feteps.cpscetec.com.br/) e FETEPS Virtual (http://fetepsvirtual.cpscetec.com.br/),
celebrado entre Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o “USUÁRIO”, nos
termos a seguir:

1.

DEFINIÇÕES:

Para facilitar o entendimento deste Termo de Uso editado pela Centro Paula Souza, tem-se
que os termos a seguir sempre que usados em maiúsculo, terão o seguinte significado:
1.1.

USUÁRIO: trata-se de alunos e professores do Centro Paula Souza (Fatec e Etec), e/ou
escolas de Educação Profissional de Nível Médio e Nível Superior Tecnológico
Nacionais e Internacionais;

1.2.

COMISSÃO ORGANIZADORA: A comissão organizadora do evento é responsável pela
infraestrutura de apresentação dos projetos. Ela é composta por docentes e técnicos
administrativos do Centro Paula Souza, vinculados à Cetec, Cesu e Arinter, sendo
responsável por:
I. estabelecer os procedimentos necessários à realização da FETEPS;
II. definir o conjunto de regras da FETEPS;
III. deliberar sobre os casos omissos neste Termo de Uso;
IV. coordenar o trabalho da comissão de Avaliadores de Projetos.
V. coordenar o trabalho da comissão do Comitê de Ética;
VI. coordenar o trabalho da comissão do Comitê de Premiação.
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1.3.

FETEPS: Feira Tecnológica Paula Souza;

1.4.

PLATAFORMA: compreende dois ambientes, os quais são administrados pelo Centro
Paula Souza, através da Unidade de Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações).

1.4.1 Plataforma

de

Gestão

de

Projetos,

disponível

no

endereço

eletrônico

http://feteps.cpscetec.com.br/, responsável pelo cadastro dos alunos, professores e
projetos, bem como a sistematização dos processos de avaliação e classificação, por
meio de acesso restrito.
1.4.2 Plataforma de Mostra Virtual de Projetos, disponível no endereço eletrônico
http://fetepsvirtual.cpscetec.com.br/, responsável pela publicação dos projetos
aprovados para visualização pública.

2.

DO OBJETO:

O presente termo de uso tem como objeto o direito de uso por prazo determinado das
plataformas virtuais de gestão e apresentação de projetos vinculados aos alunos matriculados
em cursos técnicos e tecnológicos oferecidos pelo Centro Paula Souza e/ou escolas de
Educação Profissional de Nível Médio e Nível Superior Tecnológico Nacionais e Internacionais.

3.

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO:

3.1

O uso da PLATAFORMA está condicionado à aceitação e ao cumprimento do Termo
de Uso que se dará no ato do seu clique no botão “Li e concordo com o termo de
uso”, ao se cadastrar.

3.2.

Para fazer uso dos ambientes, é preciso:
I. ler atentamente e concordar com os termos descritos a seguir;
II. se cadastrar fornecendo dados pessoais válidos e atualizados.

3.3.

Ao acessar e se cadastrar na PLATAFORMA, o USUÁRIO declara ser capaz de
compreender, aceitar e cumprir este Termo de Uso. O desconhecimento deste termo
não isenta o Usuário de suas responsabilidades.

3.4.

O USUÁRIO fica ciente e concorda que este Termo de Uso poderá ser alterado, a
qualquer tempo, sendo comunicado das alterações através do sistema de mensagem
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da PLATAFORMA. O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, acessar a versão
atualizada deste Termo de Uso na PLATAFORMA.

4.

DO CADASTRO:

4.1.

O USUÁRIO declara e se responsabiliza pela veracidade e atualização de todos os
dados fornecidos às PLATAFORMAS no momento de seu Cadastro e em qualquer
atualização posterior, sendo necessário para sua efetivação o preenchimento de todos
os campos exigidos.

4.2.

O acesso à PLATAFORMA será liberado ao USUÁRIO após o preenchimento completo
dos dados cadastrais em seu perfil (Nome Completo, Nome Social, Nickname,
Nacionalidade, Gênero, Data Nascimento, E-mail, Documento(s) de Identificação,
Instituição, Campus, Série/Módulo ou Semestre e Foto de Identificação), além da
criação do respectivo login e senha para acesso individual.

4.3.

O USUÁRIO é o único responsável pelas informações por ele fornecidas quando de seu
cadastro na PLATAFORMA, estando ciente de que o Centro Paula Souza não se
responsabiliza por informações incorretas ou inverídicas apresentadas pelo USUÁRIO,
o qual será responsável, também, por manter atualizadas todas as informações
pessoais e de contato fornecidas.

5.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

5.1.

Obrigações do Centro Paula Souza

5.1.1. Por meio da COMISSÃO, é responsabilidade do Centro Paula Souza de administrar a
PLATAFORMA, oferecendo ao USUÁRIO suporte remoto gratuito em relação ao seu
uso.
5.1.2. A COMISSÃO responsabiliza-se em analisar propostas de mudança ficando
condicionada ao não comprometimento da segurança e da estabilidade da
PLATAFORMA, bem como da padronização da sua identidade visual.
5.1.3. Manter disponíveis o serviço durante 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, exceto
interrupções planejadas e por caso fortuito ou força maior.
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5.2.

Obrigações do USUÁRIO

5.2.1. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelos dados de acesso à PLATAFORMA.
5.2.2. Tomar todas as medidas de segurança para que não violem nenhum direito de
propriedade intelectual.
5.2.3. Preencher e encaminhar documentos/formulários solicitados pela COMISSÃO que
fazem parte da concepção do projeto, bem como zelar pela veracidade dos dados.

6.

DAS RESTRIÇÕES:

6.1.

O USUÁRIO compromete-se a NÃO UTILIZAR a PLATAFORMA para:

6.1.1. Publicação, criação, armazenamento e/ou divulgação de conteúdo abusivo, vexatório,
difamatório, calunioso, fraudulento, explícito, pornográfico, que incite ódio ou
violência, que fuja dos objetivos pedagógicos.
6.1.2. Publicação, criação, armazenamento e/ou divulgação de Banners publicitários e/ou
qualquer tipo de comércio eletrônico.
6.1.3. Realização de qualquer tipo de disseminação de software malicioso, ataque ou
invasão, mesmo que para fins de pesquisa, sem prévia autorização.
6.1.4. Prática falsidade de informações (divulgação proposital e voluntária de informações
que o USUÁRIO saiba ser falsa ou que sejam notoriamente falsas);
6.1.5. Coleta de dados pessoais, tais como e-mail, nomes, entre outros, para fins comerciais
e/ou políticos, sem o consentimento dos proprietários desses dados para quaisquer
fins;
6.1.6. Reprodução, réplica, cópia, alteração, modificação, venda ou revenda de qualquer um
dos serviços/recursos/conteúdo ou qualquer parte deles, contidos na PLATAFORMA,
sem a autorização expressa da COMISSÃO.

7.

DA PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS E DO DIREITO DE IMAGEM

7.1.

Ao revelar dados pessoais, tais como seu nome, endereço de e-mail e unidade escolar,
o USUÁRIO aceita e compreende que essa informação pode ser coletada e usada para
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se comunicarem com ele, sem que seja imputável qualquer responsabilidade ao
Centro Paula Souza.
7.2.

A COMISSÃO preserva a privacidade dos dados dos USUARIOS, item 4.2, conforme
LGPD (lei nº 13.709).

7.3.

O USUÁRIO ao realizar o cadastro na PLATAFORMA, reconhece que autoriza livre e
espontaneamente, o uso da imagem, nome, voz e som, bem como reprodução da
imagem de todo e qualquer material (ex.: fotos, documentos, filmagem, folhetos em
geral, encartes, folder de apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral, sites,
cartazes, mídia eletrônica, painéis, televisão, mídias sociais, entre outros), com a
finalidade de divulgação, disseminação ou apresentação do mesmo nos materiais
institucionais promovidos pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
a título gratuito, em todo território nacional e no exterior, sem que nada possa ser
reclamado a título de direitos de imagem, bem como quaisquer outros direitos de
personalidade e direitos conexos.

7.3.1 Os pais/responsáveis assinarão o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E
AFINS, consentindo pelos menores de idade.

8.

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL:

8.1

O Centro Paula Souza respeita os direitos de propriedade intelectual dos USUÁRIOS e
requer que os USUÁRIOS façam o mesmo.

9.

DA ATUALIZAÇÃO DO TERMO E DAS CONDIÇÕES:

9.2.

Caso o USUÁRIO não esteja de acordo com as alterações, deverá abster-se de utilizar
a PLATAFORMA, sob pena de aceite expresso das alterações realizadas nestes Termo
de Uso.

9.3.

Os novos Termos e Condições entrarão em vigor imediatamente de sua publicação na
PLATAFORMA.
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10.

DO SUPORTE:

10.1

O suporte será oferecido em horário comercial, das 8h às 18h, de segunda à sexta.

10.1.1 Para atendimento, o USUÁRIO poderá entrar em contato com a COMISSÃO pelo email comissao@feteps.cpscetec.com.br, ou com o Suporte à Tecnologia da Informação
pelo e-mail suporte.ti@feteps.cpscetec.com.br.

11.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. O Centro Paula Souza, por se tratar de autarquia estadual, oferece o uso da
PLATAFORMA ao USUÁRIO de forma gratuita e, portanto, é vedado o uso da
PLATAFORMA para fins comerciais.
11.2. O USUÁRIO poderá utilizar a PLATAFORMA durante o período de execução da FETEPS,
podendo participar das próximas edições.
11.3. Informações de contato poderão ser realizadas diretamente pelo e-mail
comissao@feteps.cpscetec.com.br.
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