
Termo de aceite e compromisso 
 

1.Participar do treinamento cumprindo as atividades previstas, para ter direito ao
certificado de conclusão, que só será ofertado a quem terminar o curso
publicando uma trilha de aprendizagem e participando de pelo menos 6 lives
(aulas ao vivo).
2.Declaro estar ciente que:

a. O curso é gratuito;
b. Que a inscrição não é garantia de aceite no treinamento, pois os pedidos
serão submetidos a análise e deliberação da diretoria da Inteletto
Consultoria;
c. Que as vagas são limitadas e cada empresa ou organização pública poderá
indicar no máximo dois participantes;
d. Que a Inteletto Consultoria direcionará prioritariamente as vagas para
organizações públicas e privadas clientes da própria Inteletto Consultoria e
da empresa Carbone Treinamento, apoiadora do evento. 
e. As vagas remanescentes serão dirigidas a experientes profissionais do setor
público e privado que atuem com treinamento e desenvolvimento, ensino e
gestão do conhecimento.
f. Que a licença concedida no APP trilhas da Inteletto Consultoria ao
treinando é provisória, apenas pelo período de treinamento, e restrita à 
 publicação de apenas uma trilha, extinguindo-se imediatamente após o
término do curso.
g. Que a trilha publicada no APP poderá ser imediatamente retirada do ar
após o término do treinamento. Mas, desde já, autorizo a Inteletto Consultoria
a mantê-la no ar, se a Inteletto  entender necessário, para finalidades
pedagógicas de novas turmas de capacitação.
h. Que as trilhas publicadas serão descartadas após o fim do treinamento, não
ficando sob guarda nos arquivos da Inteletto. Assim, estou ciente que não
haverá backup das trilhas publicadas, não podendo ser recuperadas ou
transferidas para outros ambientes digitais. 
i. Que a minha trilha publicada no APP trilhas estará visível para todos os
participantes do curso, de forma a promover a troca experiências. 
j. Que poderei ser excluído tempestivamente do treinamento, à qualquer
tempo, se não cumprir integralmente o observado na totalidade deste termo
de aceite e compromisso.

D E C L A R O  Q U E  A C E I T O  P A R T I C I P A R  G R A T U I T A M E N T E  D A  O F I C I N A
E A D  -  D E S E N V O L V I M E N T O  E  P U B L I C A Ç Ã O  D E  T R I L H A S  D E
A P R E N D I Z A G E M  N O  A P P  T R I L H A S ,  O F E R E C I D A  P E L A  I N T E L E T T O
C O N S U L T O R I A ,  N O  P E R Í O D O  D E  0 3 . 0 8  A  1 0 . 0 9  E  M E  C O M P R O M E T O
A :



k. Declaro que estou ciente que na publicação da minha trilha devo observar o
que segue:

i.   Não publicar, criar, armazenar e/ou divulgar propaganda religiosa e/ou
político-partidária.
ii.   Não expressar, manifestar, publicar, criar, armazenar e/ou divulgar
conteúdo abusivo, vexatório, difamatório, fraudulento, pornográfico, ou
que incite ódio, violência, assédio moral, bullying, racismo e discriminação
de nenhuma espécie, violando os seus direitos constitucionais.
iii.   Não publicar, criar, armazenar ou divulgar banners publicitários, sejam
particulares, sejam empresariais.
iv.   Não publicar, divulgar ou promover nenhum tipo de comércio, incluindo
o eletrônico.
v.   Não realizar nenhum tipo de disseminação de software malicioso, de
ataque ou de invasão.
vi.   Não praticar falsidade, seja a de informações (divulgação proposital e
voluntária de informações que os usuários saibam ser falsas ou que sejam
notoriamente falsas), seja a ideológica.
vii.   Não coletar dados pessoais, como e-mail e nome, para fins
comerciais, de pesquisa e/ou políticos, sem o consentimento dos
proprietários desses dados.
viii.   Não reproduzir, replicar, copiar, alterar, modificar e/ou vender os
serviços, recursos, conteúdo ou parte deles, contidos na Plataforma Trilhas
de Aprendizagem.

3. Observar a Lei de Direitos Autorais, n. 9.610/98, na publicação da sua trilha, 
 que autoriza:

a. A reprodução, na mídia, de artigo informativo ou de notícia mencionando o
nome do autor.
b. A reprodução, na mídia, de discursos pronunciados em reuniões públicas de
qualquer natureza.
c. realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a
oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros” (item c do
artigo 46 da Lei 9.610/98).
d. A reprodução, manipulação e adaptação de qualquer obra para uso
exclusivo de deficientes visuais, sem fins comerciais.
e. “A reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da
obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem
cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”
(parágrafo VIII do artigo 46 da Lei 9.610/98).



 No caso de indicar algum site aos usuários das trilhas cujo conteúdo você não
tem certeza se estará em conformidade com a Lei 9.610/98, escreva que não
se responsabilizará pelo conteúdo veiculado.
 Não permita que se altere obra que não seja de sua propriedade, a não ser
que ela possua licença do tipo Creative Commons (veja em
http://creativecommons.org.br mais informações sobre a questão).
 Pode-se recomendar links de treinamentos EAD, vídeos ou textos, sejam eles
pagos ou gratuitos, mas somente no caso de não infringir os direitos autorais,
ou tiverem seus diretos sido adquiridos, no contexto de sua utilização.
 Não é permitido anexar livros digitalizados que não foram devidamente
adquiridos. Aqueles livros em pdf que já estejam liberados pelos seus editores,
autores ou detentores dos direitos ou estejam em domínio público podem ser
indexados.
 É proibida a exibição integral de filmes em ambiente acadêmico ou
corporativo, presencial ou virtual, ou em qualquer ambiente público. Deve-se
adquirir a autorização de acesso dos provedores competentes, observado as
condições de uso. Todavia, é possível utilizar as obras em domínio público. No
Brasil, a regra geral do prazo de proteção dos direitos patrimoniais de autor é
de 70 anos da morte do autor, contado do primeiro ano subsequente ao seu
falecimento. Em obras audiovisuais e fotográficas, o prazo é de 70 anos a
contar de sua publicação. Na dúvida consulte sempre a Lei de Direitos
Autorais (Lei n.º 9.610/98).

f. A citação de qualquer mídia para fins de estudo, crítica ou pesquisa,
seguindo as normas da ABNT ou correlatas.
g. “Apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem
elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização
prévia expressa de quem as ministrou” (parágrafo IV do artigo 46 da Lei
9.610/98).
h. “A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no
recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos
de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro” (parágrafo VI do
artigo 46 da Lei 9.610/98).
i. A paráfrase e a paródia, desde que não impliquem descrédito.
j. “As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais” (artigo 48 da Lei 9.610/98).

4.Os usuários (participantes do curso) devem observar, também, as obrigações e
cuidados, abaixo listados, na publicação de objetos de aprendizagem em sua
trilha: 

a.

b.

c.

d.

e.

 

http://creativecommons.org.br/


f. Obras audiovisuais são protegidas pela Lei de Direitos Autorais e seguem as
regras do próprio site, não importando que estejam publicadas no YouTube ou
em outros provedores.
g. Para fins exclusivamente didáticos em ambiente de ensino, virtual ou
presencial, é permitida a execução musical.
h. Imagens publicadas na internet podem ter direitos autorais. Sugere-se
utilizar apenas imagem com licença de uso ou em domínio público. 
i. Sempre solicite autorização para publicação de imagem,  ou nome de uma
pessoa ou organização. 
 

5.Os usuários (participantes da oficina) autorizados a utilizar a Plataforma e
navegar nas  trilhas de aprendizagem ali contidas se responsabilizarão por:

a. Comunicar-se com urbanidade pelo WhatsApp, e-mail-chat, evitando
palavrões e ofensas de qualquer natureza.
b. Não reproduzir, replicar, copiar, alterar, modificar e/ou vender os serviços,
recursos, conteúdo ou parte deles, contidos nas trilhas publicadas no APP
Trilhas de Aprendizagem
 

6. Termo de consentimento para tratamento de dados - Lei geral de proteção de
dados pessoais - LGPD.

 
6.1 Autorização de uso dos dados pessoais 
Autorizo que a empresa Inteltto, CNPJ 06.197.492/0001-33, disponha  dos meus
dados pessoais  de acordo com o artigo 7 e 11 da Lei 13.2018, conforme disposto
neste termo: 
O titular autoriza a Inteletto a realizar o tratamento dos dados pessoais, a seguir
listados, para os fins relacionados no item 6.2 “Finalidade”: 

-Nome completo 
-data nascimento
-CPF
-Cargo 
-Empresa em que trabalha 
-e-mail 
-celular 
 

6.2 Finalidade do tratamento  dos dados
O titular autoriza que a Inteletto utilize os dados pessoais  do cadastro listados
neste termo para as seguintes finalidades:



O titular está  ciente que a Inteletto permanecerá com seus dados pelo período
máximo de cinco anos após encerramento  do curso, para efeito de comunicações
personalizadas vinculadas ao objeto do evento, como comunicados de novos
eventos, novas versões e novidades do aplicativo APP trilhas, informes sobre
trilhas publicadas no portal trilhas web da Inteletto  e comunicados sobre
produtos e serviços vinculados à Inteletto Consultoria  de gestao de desempenho
por competências.

a. permitir que a Inteletto  identifique e entre em contato com o inscrito em
virtude do curso oferecido 
b. visando a confecção de certificado de conclusão do curso 
c. encaminhamento de comunicados e divulgações sobre outros cursos,
palestras, informações sobre trilhas de aprendizagem, sobre o APP trilhas de
aprendizagem (atualizações, novidades e novas versões) e serviços vinculados
ao desenvolvimento de competências oferecidos pela Inteletto.
 

6.3 Direito de revogação do consentimento
Em caso de alteração na finalidade que esteja em desacordo com consentimento
original a Inteletto comunicará o titular  que poderá revogar o consentimento a
qualquer tempo por e-mail carbonepp@gmail.com, diretamente no site
www.inteletto.com ou carta escrita, conforme artigo 8, parágrafo 5 da Lei 13.709

 
6.3 Responsabilidade pela segurança dos dados 
A Inteltto se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnica e
administrativa suficiente para proteger os dados do participante, comunicando ao
titular caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou
dano relevante, conforme artigo 48 , lei 13.709 de 2018

 
6.4 - Término de tratamento dos dados
A Inteletto manterá os dados pessoais durante o período do treinamento e ainda
após o término do curso para cumprimento de obrigações legais e ou imposta por
órgãos de fiscalização e para os motivos lista dos no item 6.5.

 
6.5 Tempo de permanência dados 


