Termos de Uso

Fundação de Apoio a Tecnologia – FAT, na condição de
possuidor dos domínios vestibularfatec.com.br,
vestibulinhoetec.com.br, eventos.fundacaofat.org.br,
escolatecnicafat.org.br e fundacaofat.org.br e seus conteúdos,
estabelece e esclarece o presente Termo de Uso para os Usuários,
conforme estrutura a seguir:
O presente Termo de Uso dos sites acima mencionados, tem o
objetivo

de

regular

as

condições

de

acesso

das

páginas

eletrônicas.
Leia com atenção este documento que rege a utilização dos sites,
e ao utilizá-los, o Usuário declara ter concordado com este Termo
de Uso.

Acesso aos Sites:
Para acessar os sites, o Usuário deve ter idade igual ou superior a 18
anos.

Objetivo e Conteúdo:
i)

O presente documento tem como objetivo definir as regras
entre FAT e Usuário,

durante o acesso nas

páginas

eletrônicas acima mencionadas;
ii)

Compartilhar educação profissional, voltada para o mercado
de trabalho, através de cursos, simpósios, conferências,
seminário;

iii)

Aprimoramento de serviços e pesquisas para entidades
públicas e privadas;

iv)

Realização de processo seletivo, vestibular, vestibulinho para
interessados em cursar o ensino de 2º e 3º grau, concursos
públicos;

v)

Realização de Programa de iniciação para jovem aprendiz.

Direitos Autorais:
Os conteúdos dos sites como: textos, desenhos, fotos, etc estão
preservados pela Lei de Propriedade Intelectual.

Regras Aplicáveis:
A utilização deste site, após as devidas alterações, representará que
o Usuário concorda com as referidas modificações.

Atitude:
A FAT apoia e respeita as pessoas e por isso, ao acessar os sites, o
Usuário concorda que ao utilizar o site não enviará comentários
racistas, violentos, xenófobos, obscenos ou ilegais. E que informará
apenas os dados solicitados, nada além.
Imprecisões:
Nos sites poderão ter conteúdos imprecisos ou omissos devido a
terceiros, mas nos comprometemos a remover as imprecisões e ou
acrescentar as informações o quanto antes.
Links de terceiros:
Os links de terceiros informados nos sites não são controlados pela
FAT. Assim, a consulta desses sites é de responsabilidade e escolha
do Usuário.

Dados Pessoais:
Há coleta apenas de dados pessoais estritamente necessários,
respeitando o princípio da minimização e armazenados conforme
consta

na

Política

de

Privacidade

https://ensino.fundacaofat.or.br/politica_privacidade.pdf
conforme legislação aplicável, bem como explicitados os direitos do
Usuário a todo momento.

Cookies:
São pequenos arquivos de texto localizados na máquina/dispositivo
do Usuário durante o período de acesso nos sites, como: páginas
consultadas, data e tempo de visita etc, e podem ser lidos sempre
que acessar a mesma página. Para maiores informações sobre a
utilização de Cookies, favor acessa nossa Política de Cookieshttps://ensino.fundacaofat.org.br/politica_de_cookies.pdf
Alteração do conteúdo do site:
O conteúdo poderá ser alterado frequentemente para cumprimento
das legislações e melhoras suas atividades durante o acesso. E a
atualização dos sites será considerada como concordância pelo
Usuário do Termo de Uso, salvo quando haja necessidade do seu
consentimento expresso. A data da última atualização constará no
final deste documento.

Responsabilidade Limitada:
Empenharemos-nos para manter a disponibilidade de acesso aos sites
e

aos

conteúdos

sempre,

mas

não

poderemos

garantir

a

acessibilidade e disponibilidade permanente, no caso de manutenção
técnica de urgência. A internet não é livre de erros, e falhas ou
interrupções poderão ocorrer. Assim, não nos responsabilizamos por
qualquer dano referente à mau funcionamento da rede de internet,
intrusão (vírus), falha de equipamento de comunicação etc.

Resolução de litígios:
Esse documento e demais documentos no site, são regidos pela lei
brasileira. O Usuário está ciente do foro da cidade de da cidade de
São Paulo/SP para dirimir qualquer dúvida relacionada futuras,
decorrentes do presente Termo de Uso.

Última atualização: 19 de abril de 2021.

