
 

TERMO E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E DE TRATAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS  
 
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o 
titular de dados concorda com o tratamento dos seus dados para finalidade específica, 
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e regular os direitos e 
obrigações relacionadas ao uso da plataforma de aprendizagem, nos termos a seguir: 
 

DO OBJETO 
 

Trata-se da disponibilidade de serviços educacionais, de forma gratuita. Os cursos 

possuem duração de no mínimo 1 hora e 30 minutos cada e foram elaborados por 

especialistas. A fim de promover a educação e contribuição social. 

DA ACEITAÇÃO  
 
Ao assinar o presente termo, o titular de dados, consente e concorda que o INSTITUTO 

MIX DE PROFISSÕES doravante denominado Controlador de dados, tome decisões 

referentes ao tratamento de seus próprios dados pessoais, bem como realize o 

tratamento de tais dados pessoais, envolvendo operações como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

A aceitação dos termos é fundamental para o acesso e para utilização de quaisquer 
serviços fornecidos. Caso não concorde com as disposições deste instrumento, o usuário 
não deve utilizá-los. 
 
DO CADASTRO  
 
Ao se cadastrar, o usuário deverá informar os dados solicitados, tais dados devem ser 
verdadeiros, completos, recentes e válidos, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
manter os referidos dados atualizados. 
 
Mediante a realização do cadastro o usuário declara e garante expressamente ser 
plenamente capaz, podendo exercer e usufruir livremente dos serviços educacionais 
disponíveis. 
 
Após a confirmação do cadastro, o usuário possuirá um login e uma senha pessoal, onde 
lhe é assegurado o acesso individual a plataforma de ensino. Desta forma compete ao 
usuário, exclusivamente, a manutenção da referida de maneira confidencial e segura, 
evitando o acesso indevido às informações pessoais. 
 



 
Fica vedado ao usuário, sob pena de imediato cancelamento de acesso ao curso e sem 
prejuízo das demais medidas cabíveis no âmbito civil e criminal, efetuar as seguintes 
práticas:  
 

a) Compartilhar seu login e senha com terceiros;  
 

b) Adquirir o curso em regime de “group buy” ou outra forma de rateio onde várias 
pessoas adquirem o acesso através do nome de uma única pessoa 
compartilhando-o entre si; 

 
c) Fazer uso de ferramentas para gravar o áudio dos vídeos ou para de qualquer 

forma fazer o download dos áudios não disponibilizados especificamente para 
esta finalidade, ainda que para uso exclusivo pessoal; 

 
d) Fazer uso de ferramentas para fotografar a imagem da tela, inclusive prints de 

tela, ainda que para uso exclusivo pessoal;  
 
Toda e qualquer atividade realizada com o uso da senha será de responsabilidade do 
usuário, que deverá informar prontamente a plataforma em caso de uso indevido do 
respectivo acesso. 
 
Cabe ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com as 
características técnicas que viabilize a utilização da plataforma e dos serviços ou 
produtos.  
 
O usuário poderá, a qualquer tempo, requerer o descadastramento que será realizado 
pela unidade INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES vinculada. 
 
DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 
Na plataforma os cursos ofertados estão descritos e apresentados com exatidão, 
contendo informações sobre o conteúdo, carga horária e toda informação necessária 
para a realização consciente do serviço educacional. 
 
Ao optar pelos nossos serviços, nós solicitamos informações do usuário, para fins de 
cadastro e emissão de certificado. Ao inserir os referidos dados o usuário assume 
responsabilidade pela veracidade dos dados informados, podendo administrar a 
qualidade do cadastro na área do aluno.  
 
Disponibilizamos também atendimento presencial em nossas unidades franqueadas, 
caso seja interessante para o usuário ele pode se deslocar até a nossa escola. 
 
As aulas serão disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem conforme 
disponibilizado o(s) curso(s) escolhido(s), no formato da tecnologia de streaming, pela 
qual o usuário terá acesso à transmissão de dados do conteúdo das aulas diretamente 
no ambiente virtual da internet. 



 
 
As videoaulas serão disponibilizadas ao aluno com o acesso ao(s) curso(s) adquiridos(s) 
durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, salvo por imprevistos ou motivos de força 
maior. O prazo limite para conclusão é de 30 dias após o primeiro acesso. 
 
Os materiais de apoio do curso serão disponibilizados em PDF em anexo ao conteúdo, 
dentro da área do aluno. 
 
Para a emissão do certificado o aluno deverá realizar o curso completo e média final 
maior ou igual a 7 (sete) pontos, no conjunto das avaliações realizadas em cada módulo 
(atividades ao final de cada módulo). 

 

DAS RESPONSABILIDADES 
  
É de responsabilidade do usuário/aluno: 
 

a) Defeitos ou vícios técnicos originados no próprio sistema do usuário; 
b) A correta utilização da plataforma, dos serviços ofertados, prezando pela boa 

convivência, pelo respeito e cordialidade entre os usuários; 
c) Pelo cumprimento e respeito ao conjunto de regras disposto nesse Termo de 

Uso, na Política de Privacidade e nas legislações vigentes; 
d) Pela proteção aos dados de acesso a sua conta (login e senha); 
e) As informações prestadas; 

 
É de responsabilidade da plataforma: 
 

a) Indicar as características dos serviços ofertados; 
b) Defeitos e Vícios encontrados nos serviços ofertados, desde que tenha lhe dado 

causa; 
c) Conteúdos e atividades lícitas originadas da plataforma; 

 
A plataforma não se responsabiliza por links externos contidos em seu sistema que 
possam redirecionar o usuário à ambiente externo a sua rede. 

 

DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 

E por livre manifestação de vontade que o titular de dados consente e concorda, que o 
INTITUTO MIX DE PROFISSÕES tenha acesso aos dados coletados no momento do 
cadastro, conforme dispõe a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, sendo: 

 

NATUREZA 
DOS DADOS 

DADOS PESSOAIS FINALIDADE DO USO BASE LEGAL 



 

Cadastro 
do titular de 

dados 

Nome completo, 
CPF, Telefone, E-

mail, Estado, 
Cidade 

Prestação dos serviços 
educacionais e emissão 

do certificado 

Execução de 
Contrato 

Cumprir com possíveis 
exigências legais, se 

necessário 

Cumprimento de 
Obrigação legal ou 

regulatória 

Armazenamento pelo 
período prescricional 

Exercício regular 
do direito 

 

Oferta de serviços 
educacionais 

Consentimento 

 

O titular de dados autoriza o compartilhamento dos seus dados pessoais com os agentes 
de tratamento internos, caso seja necessário, para as finalidades listadas e gestão 
administrativa, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela LGPD. 
   
O usuário e a plataforma devem tomar as medidas cabíveis e aplicar as medidas de 
segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 
autorizados ou de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, com o objetivo 
de assegurar o nível de segurança devido aos dados pessoais. 

 

Os dados pessoais do usuário serão armazenados por todo o período contratualmente 
firmado para as finalidades relacionadas nesse instrumento e ainda após o término da 
contratação para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de 
fiscalização. 
 
Qualquer controvérsia ou incidente envolvendo dados pessoais deverá ser solucionado 
através de conciliação direta entre a plataforma e o usuário, a ser realizada de modo 
físico ou online junto ao encarregado de dados da instituição. 
 
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
O presente Termo de Condições de Uso concede aos usuários uma licença não exclusiva, 
não transferível e não sublicenciável, para acessar a plataforma e os serviços 
educacionais por ela disponibilizados. 
 
Este Termo de condições e Uso não cede ou transfere ao usuário qualquer direito, de 
modo que o acesso não gera qualquer direito de propriedade intelectual ao usuário, 
exceto pela licença limitada ora concedida. 
 



 
DAS SANÇÕES 
 
Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, o INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES 
poderá a qualquer momento, advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário: 
 

a) Que violar qualquer dispositivo do presente Termo; 
b) Que descumprir os seus deveres de usuário; 
c) Que tiver qualquer comportamento fraudulento, doloso ou que ofenda a 

terceiros; 
 

DA RESCISÃO 
 
A não observância das obrigações pactuada neste Termo de Condições de Uso ou da 
Legislação aplicável poderá, sem aviso prévio, ensejar a imediata rescisão unilateral por 
parte do INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES e o bloqueio de todos os serviços prestados 
ao usuário. 
 
DAS ALTERAÇÕES 
 
Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações, unilateralmente 
e a qualquer tempo, por parte do INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES, para adequar ou 
modificar os serviços ofertados, bem como para atender novas exigências legais. Sem 
prejuízo daqueles que já utilizam algum serviço. 
 
DO FORO 
 
Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado 
integralmente o Direito brasileiro. 
 
Os eventuais litígios deverão ser apresentados na plataforma oficial consumidor.gov.br, 
como mecanismo prioritário para dirimir dúvidas e conflitos do presente contrato, e, em 
não havendo solução por qualquer das partes, elegem, então, o foro desta comarca 
como o competente para a solução dos demais litígios remanescentes. 
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