POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTES TERMOS DE USO E CONDIÇÕES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (“TERMOS”) ANTES DE USAR E/OU SER INSCRITO EM
NOSSOS
SITES
(http://riskmanageracademy.modulo.com.br/
E
http://education.modulo.com.br/lms/) E SITES RELACIONADOS. AO USAR,
ACESSAR E/OU SER INSCRITO NOS SITES VOCÊ RECONHECE QUE LEU E
ENTENDEU OS TERMOS. VOCÊ CONCORDA EXPRESSAMENTE COM TODOS OS
TERMOS E CONDIÇÕES DESTE INSTRUMENTO COMO CONDIÇÃO PARA
PARTICIPAR DE CURSOS, FÓRUNS, INFORMATIVOS, GRUPOS DE ESTUDO, ENTRE
OUTROS, QUER VOCÊ SEJA UM USUÁRIO/ALUNO CADASTRADO OU NÃO.
Modificações
A MÓDULO poderá modificar quaisquer condições destes Termos a qualquer
tempo, independente de notificação. Exceto com relação às modificações acerca
da proteção dos dados pessoais, qualquer modificação entrará em vigor no
momento de sua publicação. Ao acessar e/ou usar o Site após essas modificações,
você concorda com os novos termos. Por favor, visite esta página constantemente
para ficar a par das alterações a estes Termos.
Cadastro
Para ser cadastrado e usar os Sites você deve ter no mínimo 16 anos, ser
emancipado e /ou ter o consentimento de seus representantes legais.
Para que você possa participar de todas as atividades dos Sites, deverá nos
informar, entre outros, nome completo, email, telefone para criação de uma Conta
de Usuário. Você garante a veracidade de todas as informações inseridas no
cadastro e se compromete a mantê-las atualizadas. Você concorda que não poderá
compartilhar sua Conta de Usuário e/ou seu acesso com terceiros. Por favor,
consulte nossa Política de Privacidade para obter informações sobre como
guardamos e o que fazemos com as informações que você nos fornece.
O uso e/ou acesso ao Site deverá ser feito de acordo com leis, regulamentos e
normas vigentes no país, incluindo o Marco Civil da Internet.
Conteúdo e uso dos Sites
Você concorda em não utilizar os sites para atividades político-partidárias e que
não enviará e-mail(s) nem publicará mensagem(ns) contendo:







Conteúdo difamatório, que assedie e/ou ameace outras pessoas;
Conteúdo acerca de atividades ilegais, que contenha discurso de ódio e/ou
que incita tais práticas;
Conteúdo que viole e/ou que se aproprie indevidamente de direitos de
terceiros, incluindo, mas sem se limitar a, direitos de autor;
Conteúdo que não possa e/ou não deva ser divulgado em função de
deveres de confidencialidade;
Materiais que contenham linguagem ou imagens obscenas (ex.
pornografia);
Propagandas, materiais promocionais ou qualquer forma de apelo
comercial;






Conteúdo ilegal e/ou que viole leis federais, estaduais e/ou municipais. O
conteúdo deve estar de acordo com normas internacionais;
Conteúdo que verifique e/ou teste a vulnerabilidade de sistemas e/ou
redes;
Conteúdo que interfira e/ou perturbe usuários, servidores e/ou redes,
como por exemplo o envio de vírus, overloading, flooding, spamming,
bombardeio de e-mails para qualquer usuário e/ou parte do Site;
Conteúdo que implante malware ou que de qualquer forma utilize o site
para transmitir malware.

Você também concorda que não usará e/ou acessará o site para danificar,
desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o(s) servidor(es) e/ou rede(s) da
MÓDULO e /ou conectados aos Sites. Você garante que não empregará qualquer
método e/ou artifício para acessar indevidamente o(s) servidor(es) e/ou rede(s)
da MÓDULO e /ou conectadas aos Sites, o(s) Sistema(s) e/ou outras Contas de
Usuários.
Os funcionários e agentes da MÓDULO que usem e/ou acessem estes Sites deverão
respeitar também as políticas internas da MÓDULO.
Propriedade Intelectual e Direitos Autorais
Todo o material e conteúdo dos Sites, incluindo, mas sem se limitar a, nomes,
marcas, logos, telas, look ‘n feel, programas, códigos, vídeos, áudios, desenhos,
textos e demais materiais e conteúdos disponíveis nos Sites são protegidos por
direitos de propriedade intelectual e pertencem à MÓDULO, a suas afiliadas,
parceiras, do mesmo grupo econômico ou sob o mesmo controle, ou seus
licenciantes.
Por meio destes Termos, a MÓDULO concede uma licença pessoal, não-exclusiva,
intransferível e revogável para acessar, utilizar e baixar o material e /ou o
conteúdo dos Sites para seu uso próprio e não-comercial.
Fica vedada a cópia, reprodução, distribuição, retransmissão, publicação,
exploração comercial ou outra forma de transferência do material, do conteúdo
e/ou de outro(s) elemento(s) do Site.
Você reconhece que não pode modificar, compilar, descompilar, realizar
engenharia reversa, ou criar qualquer espécie de obra derivada do material, do
conteúdo e/ou de outro(s) elemento(s) dos Sites sem a prévia e expressa
autorização da MÓDULO.
A publicação e/ou postagem de qualquer material e/ou conteúdo protegido por
direitos de propriedade intelectual nos Sites deve ser precedida da autorização de
seu(s) titular(es). Você protegerá a MÓDULO de quaisquer alegações de violação
de direitos de propriedade intelectual relacionadas a conteúdo(s) e/ou
material(s) publicados/ postados nos Sites por você.
Exceto conforme previsto nestes Termos, é terminantemente proibido(a) copiar,
reproduzir, duplicar, vender, revender ou explorar com qualquer fim os Sites ou

parte deles; (b) utilizar os nomes, as marcas e outros direitos de propriedade
intelectual da MÓDULO; (c) enviar e/ou transmitir email(s) e/ou comunicado(s)
sem autorização prévia do(s) recipiente(s) (spam); (d) empregar mecanismos
automatizados/ eletrônicos para acessar os Sites (incluindo, sem se limitar a,
robôs, spiders, scripts); (e) engajar-se em framing, inserir pop-up’s e/ou de
qualquer maneira modificar a aparência dos Sites; (f) interromper e/ou prejudicar
o funcionamento dos Sites, da(s) rede(s) e/ou do(s) servidor(es).
Estes Sites e seus sites relacionados podem conter conteúdo, opiniões pessoais e
comentários de outros usuários e/ou alunos cadastrados que não são moderados
e não representam a opinião da MÓDULO e/ou seus representantes legais.
Ao enviar conteúdo, inserir qualquer comentário nos Sites e/ou apresentar
feedback, você concede uma licença gratuita, irrevogável, mundial, transferível e
não-exclusiva para a MÓDULO usar, distribuir, sublicenciar, reproduzir, modificar,
adaptar e/ou exibir publicamente tal conteúdo e/ou comentário. Nesse sentido,
você garante que possui todos os direitos e licenças necessários ao envio de
conteúdo, publicação de comentário e concessão da referida licença. Você
protegerá a MÓDULO de quaisquer terceiros que alegue violação de direitos de
propriedade intelectual de conteúdo e/ou comentário enviado por você.
A MÓDULO não se responsabiliza por conteúdo de terceiros. A MÓDULO se reserva
o direito de remover conteúdo que considere ofensivo, que viole estes Termos, seu
Código de Conduta e/ou Política de Privacidade, disponível no rodapé do site.
Sites de Terceiros
Os Sites podem conter links para sites de terceiros e, caso opte por visitar tal site,
você o faz por sua e risco. A MÓDULO não pesquisa, aprova e/ou endossa o
conteúdo desses sites de terceiros.
A MÓDULO possui parceiros e colaboradores que possuem Termos e políticas
próprias. Por favor, visite os Termos e Políticas de nossos parceiros e
colaboradores para conhecer os procedimentos, normas condutas e políticas
deles. A MÓDULO não se responsabiliza pelos Termos e Políticas de seus parceiros
e colaboradores.
Material e Conteúdo do Cursos Online
Os cursos oferecidos (“Cursos Online”) referem-se a um determinado tema e
poderão ter início em data pré-fixada pela MÓDULO, quando for o caso.
A MÓDULO E SEUS PARCEIROS SE RESERVAM O DIREITO DE, A QUALQUER
TEMPO, CANCELAR, INTERROMPER, SUSPENDER E/OU REMARCAR UM CURSO
ONLINE. O MATERIAL OFERECIDO PODERÁ SER MODIFICADO A QUALQUER
TEMPO, ASSIM COMO A FORMA DE AVALIAÇÃO.
Os Cursos Online relacionados ao Módulo Risk Manager serão atualizados de
acordo com o lançamento de novas versões do programa de numeração par (ex:
versão 1.0 sofrerá atualização somente quando for lançada a versão 1.2). Os
demais Cursos Online serão atualizados de acordo com a evolução das técnicas e

melhores práticas de mercado, bem como de acordo com a disponibilidade da
MÓDULO.
A MÓDULO só garante Cursos Online e/ou material para as duas últimas versões
dos Cursos Online, versões desatualizadas do Módulo Risk Manager, nem se
responsabiliza por armazenar versões anteriores e/ou desatualizadas, além das
duas últimas versões já citadas.
Certificados
Em algumas hipóteses a MÓDULO poderá oferecer um certificado de conclusão de
curso (“Certificado de Conclusão”), para os casos de participação satisfatória e/ou
quando você tenha demonstrado conhecimento acerca do material apresentado
no Curso Online.
O Certificado de Conclusão relativo ao Curso Online do Módulo Risk Manager não
se confunde com a certificação específica em Módulo Risk Manager (Modulo
Certified Risk Manager).
O Certificado de Conclusão não possui qualquer reconhecimento, selo e/ou
atestado o Ministério da Educação (MEC) e não se equipara a curso superior,
técnico, de extensão, de especialização e/ou quaisquer outros cursos que devam
ser ministrados por instituições devidamente credenciadas e reconhecidas pelo
MEC.
Pagamentos
Para que seja liberado seu acesso aos Cursos Online e ao material/ conteúdo do
Curso Online, você deverá efetuar o pagamento do valor relativo ao Curso Online
escolhido. Veja valores e formas de pagamento aqui.
Em atenção à legislação vigente, uma vez realizada sua inscrição e efetivado o
pagamento, você terá 07 (sete) dias corridos para desistir do Curso Online desde
que o Curso não conste como “Em Andamento”. Nesta hipótese, a MÓDULO irá
reembolsar os valores pagos, descontadas as taxas cobradas pelas operadoras de
cartões de crédito, bancos e instituições de arranjo de pagamento.
Caso o Curso Online já esteja “Em Andamento” e/ou tenham decorrido mais de 07
(sete) dias da data de efetivação do pagamento, não serão devolvidos quaisquer
valores já pagos. Em caso de pagamentos parcelados, a MÓDULO poderá negociar
com você o pagamento proporcional.
Em caso de desistência, entre em contato conosco, através do e-mail
treinamento@modulo.com.br, para avaliarmos seu pedido de cancelamento.
GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O SITE É OFERECIDO NO “ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, EXCETO QUANDO
EXPRESSAMENTE PREVISTO NESTES TERMOS OU EM TERMOS ADICIONAIS, A
MODULO NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS SOBRE O SITE. A MODULO NÃO
RESPONSABILIZA PELOS CONTEÚDOS NO SITE, POR FUNCIONALIDADES

ESPECÍFICAS DO SITE, OU PELA CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE OU
CAPACIDADE DE ATENDER SUAS NECESSIDADES.
EXCETO CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A MODULO NÃO PODERÁ SER
RESPONSABILIZADA POR DANOS DIRETOS, PERDA DE LUCROS, PERDA DE
RECEITA, PERDA DE DADOS, PERDAS FINANCEIRAS OU DANOS INDIRETOS,
ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS.
NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, A RESPONSABILIDADE TOTAL AGREGADA DA
MODULO, PARA QUALQUER DESAVENÇA EM RELAÇÃO A ESTES TERMOS,
INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, LIMITA-SE AO VALOR QUE
VOCÊ PAGOU A MÓDULO PARA USAR OS SITES.
ENCERRAMENTO
A MÓDULO poderá encerrar sua Conta de Usuário caso você não cumpra estes
Termos sem que seja devido qualquer valor. Caso o aluno/usuário não acesse o
curso em até 06 meses depois da data de compra, uma notificação será enviada
para o e-mail informado no cadastro do aluno. Se em 15 dias não houver contato
do aluno, a MÓDULO considerará que ele está de acordo em encerrar sua conta de
usuário sem que seja devido qualquer valor.
LEIS E FORO
Estes Termos serão regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Qualquer
disputa ou disputa que ocorra em função destes Termos ou seja relacionada a eles
serão resolvidas no Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

