
CONDIÇÕES DE USO 

Este site é propriedade de EDIÇÕES SM LTDA., cujo nome fantasia é SM EDUCAÇÃO, sociedade 

empresária limitada regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.699.378/0001-49, com sede 

na cidade de São Paulo/SP, na Rua Cenno Sbrighi, nº 25 Edifício West Tower nº 45, 1º andar, 

Água Branca, CEP 05036-010 

 

Você pode entrar em contato com o Atendimento ao Cliente ou o encarregado pela proteção de 

dados através do nosso portal de atendimento  

O acesso, reprodução e utilização deste site requer a aceitação prévia das Condições de Uso em 

vigor no momento, as quais a SM reserva-se o direito de modificar quando considerar oportuno 

publicando o novo texto e suas sucessivas atualizações. É responsabilidade do usuário conhecer 

a todo momento as Condições de Uso antes de acessar os produtos e serviços deste site; na 

hipótese de você discordar destas condições, por favor, se abstenha de utiliza-lo. 

 

Navegação livre e registro 

Algumas seções do site são de acesso livre, em outros casos, pode ser um requisito essencial 

para o acesso e benefício de suas vantagens que o utilizador forneça os seus dados ou se registe 

previamente através de formulário disponibilizado para este propósito, aceitando a nossa 

Política de Privacidade. 

Propriedade intelectual 

Este site é uma obra composta por vários elementos integrados e inseparáveis (texto, 

ilustrações, fotografias, desenhos, programas de computador - incluindo os códigos html., etc.), 

cuja Propriedade Intelectual pertence à SM, exceto em relação aos materiais obtidos sob licença 

da terceiros. A SM e os seus licenciantes detêm em todos os casos a Propriedade Intelectual 

sobre este site e sobre os diversos elementos que o compõem, individualmente considerados, 

e em todas as cópias que forem feitas (independentemente do suporte a que estejam 

incorporadas), sendo lhe concedido apenas o direito de uso nos termos expressos nestes Termos 

de Uso, para fins estritamente privados. 

Além disso, a SM é responsável pela seleção, design e disposição dos conteúdos do site, bem 

como é quem teve a iniciativa e assumiu o risco de realizar investimentos substanciais 

destinados a obter, digitalizar e apresentar os mesmos, correspondendo, portanto, à proteção 

que as leis de Propriedade Intelectual podem conceder sobre ele, considerado como um banco 

de dados. 

A SM é também a proprietária exclusiva do design e da imagem gráfica do site, reservando-se 

as ações que legalmente lhe correspondam contra pessoas que possam fazer cópias ou usos 

indevidos.  

As marcas da SM ou de terceiros que aparecem no site não podem ser reproduzidas ou utilizadas 

separadamente, fora dos locais onde aparecem. 

Usos permitidos 

Os usuários do site têm permissão para: 

https://portal.pipefy.com/61c51bd7-594f-4126-9cf5-fcd7946d2320


• Navegação, ou seja, acesso e visualização do site em um dispositivo, sendo autorizada 

qualquer reprodução temporária ou acessória, desde que não seja voluntária e faça parte 

integrante e essencial do processo de transmissão tecnológica. 

• Reproduzir permanentemente, em qualquer tipo de suporte (exceto centros de servidores de 

rede ou dispositivos equivalentes), os materiais expressamente indicados no site como 

descarregáveis, nas condições indicadas abaixo. 

• Beneficiar dos serviços e vantagens disponibilizados pela SM através do site, nas condições 

expressamente indicadas nas diferentes secções. 

Estas operações autorizadas só podem ser realizadas por usuários em sua esfera privada, e as 

cópias legitimamente obtidas tanto do site quanto dos produtos nele indicados como baixáveis, 

só podem ser utilizadas para fins estritamente pessoais e privados. Consequentemente, em 

relação ao site e seus conteúdos, produtos baixados e cópias de qualquer deles, são proibidas 

quaisquer operações que sejam contrárias à Lei e à boa fé, especificamente: 

• Qualquer uso fora da esfera pessoal e privada do usuário, especialmente aqueles que tenham 

fins comerciais ou profissionais. 

• A sua modificação e, em geral, qualquer transformação, incluindo a tradução, adaptação, 

arranjo, ou qualquer outra, incluindo a correção de erros em programas de computador, dos 

quais não podem ser feitas versões sucessivas nem programas derivados. 

• O seu carregamento e/ou utilização em qualquer sistema de rede informática, ainda que o 

acesso ao mesmo tempo não possa ser feito simultaneamente pelos diferentes utilizadores da 

referida rede. 

• Qualquer tipo de extração, comunicação pública e/ou transmissão, no todo ou em parte, por 

qualquer meio, fora da esfera privada de uso permitido e, especialmente, sua incorporação em 

qualquer outro trabalho, incluindo páginas da web, coleções ou bancos de dados. 

• A remoção, ocultação ou distorção de avisos e advertências sobre a Propriedade Intelectual 

ou Industrial da Web ou qualquer um dos produtos ou serviços prestados através dela. 

• As operações e atividades expressamente proibidas em quaisquer outras seções destas 

Condições e, em geral, aquelas que possam prejudicar o normal funcionamento do site, SM, 

outros usuários ou qualquer terceiro. 

Comportamento do usuário 

Os usuários concordam em fazer uso adequado dos conteúdos e serviços oferecidos através do 

site, e não usá-los para (i) se envolver em atividades ilícitas ou contrárias à boa fé e à ordem 

pública; (ii) divulgar conteúdo ou propaganda de natureza racista, xenófoba, pornográfica, de 

defesa do terrorismo ou de ataque aos direitos humanos; (iii) causar danos aos sistemas físicos 

e lógicos da SM, seus fornecedores ou terceiros, introduzir ou disseminar vírus informáticos ou 

quaisquer outros sistemas físicos ou lógicos que sejam capazes de causar os referidos danos; (iv) 

divulgar conteúdos que violem a imagem e reputação da SM ou de terceiros (v) violem os 

direitos de Propriedade Intelectual, Industrial, de imagem, honra ou outros que correspondam 

à SM ou de terceiros. 

Só serão permitidos comentários, conteúdos e publicações que estejam relacionados ou que 

sejam adequados ao conteúdo e propósitos do site. A SM terá total liberdade de decisão sobre 



se as contribuições dos usuários serão publicadas no site ou não, podendo retirá-las quando 

julgar conveniente. A SM está habilitada a publicar no site o conteúdo fornecido pelos usuários 

de forma parcial, resumida ou abreviada. 

A inclusão no site de elementos fornecidos pelos usuários não implica qualquer endosso, 

patrocínio ou recomendação da SM sobre eles, portanto não seremos de forma alguma 

responsáveis por seu conteúdo e legalidade. 

Conteúdo de terceiros 

A inclusão no site de elementos fornecidos por terceiros não implica endosso, patrocínio ou 

qualquer recomendação da SM sobre os mesmos, pelo que não seremos responsáveis de forma 

alguma quanto ao seu conteúdo e legalidade. Caso haja publicidade de terceiros (incluindo 

patrocínios), os anunciantes serão os únicos responsáveis por garantir que o material 

publicitário esteja em conformidade com as leis aplicáveis, não se responsabilizando a SM por 

qualquer erro ou irregularidade que possa existir nele. 

Ao fornecer acesso através do site (através de links ou banners) a páginas e sites, informações, 

serviços, programas ou dados pertencentes a terceiros, a SM não se torna editora do referido 

conteúdo, nem é responsável, direta ou subsidiariamente, por qualquer reclamações que 

possam surgir da qualidade, confiabilidade, precisão, legalidade ou correção do mesmo. 

Links para a Web 

É autorizado o estabelecimento de links e hiperlinks para o site a partir de outras páginas ou 

sites, desde que não sejam feitos de forma que prejudique a imagem pública e a marca da SM, 

seus usuários ou qualquer das pessoas e produtos nele referenciados. No estabelecimento 

desses links, é expressamente proibida a utilização de técnicas que impliquem confusão sobre a 

identidade e titularidade do conteúdo, como framing ou outras, bem como aquelas que 

permitam o acesso a serviços e conteúdos para os quais a SM possa exigir a registro prévio (deep 

linking). 

É proibido o estabelecimento de links de páginas ou websites cujos conteúdos promovam ou 

defendam, direta ou indiretamente, qualquer tipo de violência, discriminação, pornografia ou 

atividade ilegal. Da mesma forma, é expressamente proibido o estabelecimento de links para 

fins comerciais. 

Na criação dos links, é expressamente proibida a utilização de elementos extraídos da Web, sem 

o prévio e expresso consentimento da SM. 

Em nenhum caso se deve entender que os links para a Web a partir de páginas ou sites de 

terceiros implicam relações entre a SM e seus proprietários, nem endosso, patrocínio ou 

recomendação de qualquer tipo, pelos quais a SM não será de forma alguma responsável por 

sua conteúdo e legalidade. 

Modificações 

A SM reserva-se o direito de efetuar, através de atualizações sucessivas, as modificações que 

considere oportunas no site, podendo alterar, eliminar ou adicionar tanto os conteúdos e 

serviços prestados através da mesma, como a forma como são apresentados ou localizados. 

Embora a SM faça todos os esforços para manter a informação contida no site atualizada e livre 

de erros, não oferece qualquer garantia quanto à sua exatidão e atualização. Também não há 



garantia de obtenção de qualquer resultado ou finalidade específica, uma vez que o acesso e 

uso do site é voluntário e dá a responsabilidade exclusiva de dois usuários. 

Segurança 

Exceto quando expressamente indicado de outra forma, as transmissões do site não ocorrem 

em um ambiente seguro. Consequentemente, a SM não garante que o acesso seja ininterrupto 

ou isento de erros, não aceitando qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização 

ou impossibilidade de utilização (incluindo todos os danos consequentes, entre outros, lucros 

cessantes, oportunidades de negócio, informações, etc.) 

Lei e jurisdição 

Estes Termos de Uso estão sujeitos à legislação do domicílio da SM. 

Em caso de conflito ou divergência decorrente na sua interpretação ou aplicação, entende-se 

que a SM e o usuário estão sujeitos à jurisdição da SM, salvo previsão diversa na legislação 

aplicável à matéria. 

A SM perseguirá o descumprimento das presentes Condições de Utilização, bem como qualquer 

utilização indevida do site ou dos seus conteúdos, violação dos direitos que lhe correspondem 

ou dos seus licenciantes, nomeadamente os de Propriedade Intelectual e Industrial, exercendo 

todas as ações, civis e criminal, que pode corresponder a ele por lei. 

 

(Última atualização: janeiro de 2022). 


