TERMO DE USO
SPCA BRASIL Comunicação Digital Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF nº 03.172.223/0001-24,
adiante designada simplesmente SPCA, pessoa jurídica, com escritório profissional sito, na
Rua Tabatinguera, nº 140 – conj. 1.308 - Centro – CEP: 01020-000– na cidade São Paulo/SP,
proprietária do portal de ensino a distância www.cursospragas.com.br estabelece o presente
TERMO DE USO com VOCÊ, designado como ALUNO.
Este termo de uso define as regras de utilização do portal de ensino a distância de CURSOS
LIVRES , conforme descrito abaixo, cuja utilização por parte do ALUNO esta expressamente
condicionada à aceitação deste termo e qualquer de suas alterações futuras.
Fica claro, que a SPCA poderá alterar, modificar e/ou ajustar este TERMO DE USO a qualquer
tempo, sendo que essas alterações, modificações e/ou ajustes terão efeito somente após se
tornarem públicos. Desse modo, o ALUNO obriga-se a rever o TERMO DE USO no momento
da inscrição ou de tempos em tempos, restando claro que o ALUNO subordina-se à aceitação
do TERMO DE USO vigente no momento de seu acesso e ou inscrição.
Ao utilizar o site, o ALUNO está de acordo com as regras aqui descritas.
1. O objetivo da SPCA é o de oferecer formação profissional em várias áreas de
necessidade do mercado de trabalho, através de cursos livres de ensino a
distância baseada na autoaprendizagem do ALUNO;
2. A partir do preenchimento de ficha cadastral pelo ALUNO e criação de um “login” e
“senha” e respectivo pagamento, o ALUNO terá acesso aos conteúdos dos cursos
livres adquiridos;
3. A taxa de inscrição tem validade pelo prazo explicitado em cada curso livre;
4. O Aluno realizará o pagamento do(s) Curso(s) Livres(s) que adquirir através dos
serviços de gestão de pagamento oferecido pelo PayPal ou outro parceiro
comercial da SPCA;
5. Para que o ALUNO receba sua certificação, o mesmo será submetido a uma prova
final de conhecimento e aproveitamento na forma de 10 questões de múltipla
escolha;
6. Serão considerados aprovados os alunos que acertarem pelo menos 7 (sete)
questões;
7. Para os cursos livres com mais de 2 (dois) módulos, o aluno será submetido à
provas de conhecimento e aproveitamento entre os módulos, para poder passar
para o módulo seguinte.
8. Ao ALUNO aprovado será atribuído um certificado, que será emitido on-line pelo
próprio ALUNO, com o título do curso livre feito e com validade em todo o território
nacional, conforme Decreto Presidencial n° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art 1°;
No caso de reprovação, o ALUNO poderá assistir novamente às aulas e fazer nova
prova, somente dentro do prazo previsto para término do curso livre;
9. O ALUNO poderá acessar o curso livre por diferentes máquinas (EPIs), mas nunca
simultaneamente;
10. Caso o ALUNO seja reprovado e o prazo para assistir as aulas e submeter-se a
outra prova tenha expirado, o aluno deverá fazer nova inscrição, como se fosse um
novo aluno.
11. A segunda via do certificado poderá ser solicitada a qualquer tempo, sendo o valor
informado no momento da solicitação;
12. Os dados constantes na segunda via do certificado serão iguais aos da primeira,
salvo a data de emissão;
13. A SPCA fará o envio do certificado na forma de anexo para o e-mail indicado pelo
ALUNO.
14. Em nenhuma hipótese será disponibilizada cópia dos textos das aulas, exceção
apenas para conteúdos que já fazem parte do curso livre.
15. A inscrição é intransferível e os certificados serão impressos em nome do titular
cadastrado;

16. As videoaulas, seu material técnico e todos os seus componentes (incluindo
programas de computador, eventuais animações, áudio, imagens, mapas, música,
fotos, vídeos, e textos incorporados ao produto, entre outros, a estes não se
limitando), doravante denominados, em conjunto, MATERIAL PROTEGIDO, são de
titularidade da SPCA, sendo protegidos pela legislação nacional e internacional
relativa à propriedade intelectual.
17. Sob as penas previstas em Lei e nestes termos de uso, ao ALUNO é
EXPRESSAMENTE VEDADO realizar qualquer forma de publicação,
retransmissão, distribuição, comunicação ao público, cópia e reprodução, parcial
ou integral, contrafação, transferência a terceiros, onerosa ou não, ou modificação
de qualquer MATERIAL PROTEGIDO obtido na utilização dos cursos livres on-line,
sendo EXPRESSAMENTE VEDADA, igualmente, a engenharia reversa,
recodificação, decodificação, decompilação, e decomposição de qualquer
MATERIAL PROTEGIDO obtido através da utilização dos cursos livres da SPCA
Brasil.
18. Qualquer violação de eventuais dispositivos de seguranças contidos no
MATERIAL PROTEGIDO configurará a conduta descrita no inciso I, do artigo 107,
da Lei nº 9.610/98.
19. Os direitos de propriedade intelectual não expressamente garantidos ao ALUNO
nestes termos de uso são reservados à SPCA Brasil.
20. No caso de qualquer violação de direitos de propriedade industrial e/ou intelectual,
configurar-se-á eventual violação, sujeitando o Usuário às sanções previstas na
legislação aplicável, em especial o pagamento de indenização pela violação de
direitos autorais ou de propriedade industrial, sobre as quais não se aplicam as
limitações constantes de responsabilidade previstas neste instrumento, sem
prejuízo da apuração de responsabilidade penal, bem como interrupção de acesso
do ALUNO aos conteúdos dos cursos livres.
21. É vedado ao ALUNO duplicar, copiar parcial ou integralmente, vender,
comercializar, revender, ou realizar exposição pública dos conteúdos dos cursos
livres disponibilizados pela SPCA Brasil, sob pena de violação de direitos autorais
dos seus titulares;
22. Aceitando este Termo de uso, você concorda que a SPCA possa coletar e reter
informações sobre você, inclusive seu nome, correio eletrônico, para que
possamos contata-lo para passar informações e comunicar novidades sobre o site.
23. As partes reconhecem e declaram que o não exercício ou o atraso em exercer
qualquer direito que lhes seja assegurado por este Termo de uso ou pela lei será
tido como mera liberalidade e não constituirá novação ou renúncia desses direitos
nem às demais cláusulas aqui constantes. A renúncia, por qualquer das Partes, de
quaisquer desses direitos deverá ser interpretada restritivamente.
24. Aplica-se ao presente Contrato de Licença a Lei Brasileira e fica eleito o Foro da
Comarca de São Paulo/SP, Brasil, para a resolução de controvérsias oriundas
deste Contrato.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2015.

Li e concordo com os presentes termos.

