TERMOS DE USO DO INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO
Estão submetidos aos termos e condições estabelecidos a seguir expostos pela utilização das
páginas de Internet do INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO, localizadas no endereço
www.institutovalente.com. Outros termos de uso serão aplicáveis em relação aos sites afiliados do
INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO, de acordo com as condições especificadas em cada um
desses sites. O usuário, ao utilizar estas páginas da internet, concorda e dá seu consentimento em
cumprir com os termos estabelecidos, os quais poderão sofrer alteração a qualquer momento, e,
serão publicadas neste Site.

Notificações e comunicados pela via eletrônica:
O INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO esclarece que o usuário, ao acessar a página
www.institutovalente.com, ou caso nos encaminhe E-mails, estará se comunicando conosco
eletronicamente e, em decorrência deste fato, nós entraremos em contato via E-mail ou postando
anúncios neste site. Em razão disto, o usuário concorda em receber nossas comunicações
eletronicamente, estando de acordo que todos os termos, notificações, divulgações e outras
comunicações que lhes serão enviadas eletronicamente satisfazem todas as exigências legais.

Acesso e Licença ao Site:
Pela utilização de seus produtos e serviços, o INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO concederá ao
usuário uma licença limitada para o acesso e uso pessoal de seu Site, as quais estão sujeitas a este
Termo, sendo vedado ao usuário, sob pena de ter sua licença encerrada, qualquer uso não
autorizado, entre eles:
a) Reproduzir, duplicar, copiar, transferir, vender, revender, visitar, ou de qualquer outra forma
explorar o presente Site, para qualquer propósito comercial sem o expresso consentimento
por escrito do INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO.
b) Usar técnicas de enquadramento para anexar qualquer marca comercial, logotipo ou outras
informações protegidas (incluindo imagens, texto, layout de páginas e formulários) do
INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO a sem o seu consentimento expresso por escrito.
c) Utilizar de quaisquer (metas – excluir) tags ou qualquer outro “texto oculto” utilizando o nome
do INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO, sem o consentimento expresso por escrito.

Declaração de Privacidade:
Deverá o usuário revisar nossa Política de Privacidade, a fim de compreender nossas práticas, a
qual também sua visita será regida ao visitar nosso site www.institutovalente.com.

Declarações de Perspectivas:
As declarações de perspectivas se referem ao futuro, e revelam sua expectativa atual, constituindose em suposições, as quais podem existir no site do INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO,
ressaltando, todavia, que os resultados reais esperados podem ser diversos das expectativas atuais,
estando sujeitos a riscos e incertezas. Por refletirem apenas as expectativas até a data atual de
nosso site, não aconselhamos confiar excessivamente em declarações perspectivas. O INSTITUTO
VALENTE DE EDUCAÇÃO renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar
quaisquer declarações de perspectivas, salvo na hipótese de a lei aplicável venha a exigi-la.

Da Limitação de Responsabilidade e da Isenção de Garantias:
O INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO fornece seu site, na forma e nos termos que está
disponibilizado, não fazendo representação ou quaisquer garantias, implícitas ou expressas quanto
a sua operacionalização, como também em relação aos conteúdos, materiais e informações ali
inseridas, concordando expressamente o usuário que sua utilização será feita por sua conta e risco.

Dos Direitos Autorais, Violações, da Notificação e Contra notificação:
 Direitos autorais: Todo conteúdo do Site do INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO, é de sua
propriedade ou licenciado para ele, e protegido pelas leis de direitos autorais do Brasil e
internacionais, retendo o INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO e seus licenciadores todos os
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direitos de propriedade, sendo vedada sua reprodução, transmissão ou distribuição, sem o
seu consentimento prévio e por escrito,
 Da Notificação da sua violação. O usuário poderá encaminhar ao INSTITUTO VALENTE DE
EDUCAÇÃO uma notificação de violação de direitos autorais, estando desde já ciente que
qualquer pessoa que apresentar intencionalmente declaração falsa de que o material ou
atividade está violando um direito, poderá ser responsabilizada. A notificação por escrito
deverá ser encaminhada, aos cuidados da Diretoria Institucional (assunto: Direito Autoral –
Notificação), pelo correio e com AR registrado para nosso endereço: Rua Alice além Saad, nº
774, 2º andar, Nova Riberânia, CEP 14096-570, Ribeirão Preto-SP, devendo ser incluído no
texto substancialmente os requisitos da Lei de Direitos Autorais, entre eles:
a) Declaração de que as informações contidas na notificação são precisas e que a parte
reclamante está autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo
supostamente violado, sob pena ser considerada declaração falsa.
b) Identificação do material que foi removido ou cujo acesso foi desativado, e o local onde o
material apareceu antes de ser removido ou acesso ao mesmo que foi desativado.
c) Identificação do material que se suspeita estar violando direitos ou (que se suspeita =
excluir) ser alvo de atividade ilícita e que deveria ser retirado ou cujo acesso deveria ser
interrompido, com informações razoavelmente suficientes para permitir que o provedor do
serviço localize o material.
d) Identificação da obra protegida por direitos autorais, supostamente violada, ou, se várias
obras protegidas por direitos autorais em um único site on-line forem cobertas por uma
única notificação, uma lista representativa de tais obras no site.
e) Informações razoavelmente suficientes para permitir que o provedor do serviço contate a
parte reclamante, como um endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de
correio eletrônico por meio do qual a parte reclamante poderá ser contatada.
f) Uma assinatura física ou eletrônica de uma pessoa autorizada para agir em nome do
proprietário de um direito exclusivo que foi supostamente violado

Contra notificação:
O usuário poderá ainda enviar ao INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO uma notificação, a qual
para ter eficácia deverá ser feita por meio de comunicação escrita e dirigida aos cuidados da
Diretoria Institucional (assunto: Direito Autoral – Notificação), pelo correio e com AR registrado
para nosso endereço: Rua Alice além Saad, nº 774, 2º andar, Nova Ribeirânia, CEP 14096-570,
Ribeirão Preto-SP, incluindo no texto os requisitos abaixo:
a) Declaração, sob pena de ser considerada uma declaração falsa, de que o assinante acredita
de boa-fé que o material foi removido ou desativado como resultado de erro ou falha na
identificação do material a ser removido ou desativado.
b) Identificação do material que foi removido ou cujo acesso foi desativado, e o local onde o
material apareceu antes de ser removido ou acesso ao mesmo que foi desativado.
c) O nome do assinante, endereço e número de telefone, além de uma declaração por escrito
de que o usuário consente com o apontamento do foro da comarca de Ribeirão Preto-SP,
em que o fornecedor do serviço possa ser encontrado.
d) Uma assinatura física ou eletrônica do usuário.

Do Registro das Marcas:
São marcas registradas do INSTITUTO VALENTE DE EDUCAÇÃO todas as marcas comerciais,
marcas de serviço, nomes comerciais e logotipos neste Site.
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