
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO 

 

O presente instrumento particular de Termos e Condições Gerais de Uso regula os direitos e 

obrigações relacionados à utilização do Portal/Plataforma do COLÉGIO OBJETIVO, disponível no 

endereço eletrônico www.objetivoteresina.com.br (“Site”, “Portal” e/ou “Plataforma”). Nesse 

sentido, possui como partes celebrantes o Grupo OBJETIVO TERESINA, adiante referido como 

COLÉGIO OBJETIVO e Você, na qualidade de “Visitante”, “Usuário” e/ou “Aluno” nos termos a 

seguir: 

 

1. DEFINIÇÕES.  

 

Para facilitar o entendimento destes Termos e Condições Gerais de Uso, sempre as palavras 

abaixo forem utilizadas com a primeira letra em maiúsculo, terão o seguinte significado: 

 

a. “Aluno”: trata-se do Usuário que está realizando Curso(s) na plataforma do COLÉGIO 

OBJETIVO.  

b. “Conteúdo”: todo material educativo e/ou informativo disponibilizado na Plataforma 

e/ou no Portal do COLÉGIO OBJETIVO. 

c. “Cursos”: aulas e os seus respectivos materiais disponibilizados para os Alunos em 

plataforma/portal no formato da tecnologia de streaming ou brodcast (fluxo de mídia). 

d. “Plataforma”: Site e Ambiente Virtual de Aprendizagem do COLÉGIO OBJETIVO, 

acessível ao Aluno após login no sistema, disponível em www.objetivoteresina.com.br. 

e. “Política de Privacidade”: regras contidas em instrumento anexo para proteção da 

privacidade do Usuário, bem como para trazer transparência acerca do tratamento dos 

dados e informações pessoais fornecidos quando da navegação no site 

www.objetivoteresina.com.br 

f. “Professores”: profissionais contratados/parceiros e ou convidados pelo COLÉGIO 

OBJETIVO para ministrar os Cursos e Eventos e elaborar materiais. 

g. “Termos de Uso”: regras contidas neste instrumento que regulam os Termos e 

Condições Gerais de uso do Portal/Plataforma www.objetivoteresina.com.br. 

h. “Usuário”: pessoa física ou jurídica que se cadastra na Plataforma e dela faz uso (por 

acesso a aulas ou materiais educacionais) por meio de login e senha.  

i.“Visitante”: pessoa física que apenas acessa e consulta o site 

www.objetivoteresina.com.br sem realização de cadastro. 

j. “Você”: pessoa física ou jurídica que acessa, realiza o cadastro e/ou faz uso, de um modo 

geral, do Portal/Plataforma, na qualidade de “Aluno”, “Usuário ou “Visitante”. 

k. “Site” (ou “Portal”): refere-se ao endereço eletrônico www.objetivoteresina.com.br. 

 

2. OBJETO.  

 



Este documento de Termos e Condições Gerais de Uso visa a regulamentar a utilização e 

navegação no endereço eletrônico do COLÉGIO OBJETIVO, disponível em 

www.objetivoteresina.com.br, no qual são fornecidas informações sobre o serviço educacional 

prestado, acesso para realização de rematrícula ou transferência de alunos, bem como oferecida 

a possibilidade de cadastro para acesso a Plataforma destinada aos alunos.  

 

3. ACEITAÇÃO. 

 

3.1. A aceitação destes Termos e Condições Gerais de Uso pelo Visitante ocorrerá quando da 

navegação e utilização do site www.objetivoteresina.com.br, e pelo Usuário quando se 

cadastrar na Plataforma.  

 

3.2. Caso Você não concorde com os presentes Termos e Condições Gerais de Uso da 

Plataforma/Site www.objetivoteresina.com.br, recomendamos que não prossiga com a 

navegação e uso do referido Portal, bem como não realize o cadastramento na Plataforma.  

 

3.3. No acesso e navegação do Portal/Plataforma aplicam-se as disposições constantes na 

Política de Privacidade, conjuntamente com estes Termos e Condições Gerais de Uso. 

 

3.4. Ao acessar o Site, Você declara ter no mínimo 18 (dezoito) anos, ou estar devidamente 

assistido por quem o seja, bem como atesta ser civilmente capaz para compreender, aceitar e 

cumprir estes Termos e Condições Gerais de Uso. 

 

3.5. Caso reste alguma dúvida, após a leitura destes Termos e Condições Gerais de Uso, entre 

em contato conosco através do site www.objetivoteresina.com.br, aba, “contato”, indique 

como título “Termos e Condições Gerais de Uso”, e envie sua mensagem.  

 

3.6. Você – Aluno, Usuário ou Visitante - concorda e permite o acesso às suas informações a 

partir do seu acesso ao Portal, manifestando consentimento livre, expresso e informado, nos 

termos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, inciso IX, da Lei 12.965/2014 e 

art. 7º, inciso I, e art. 8º da Lei Geral de Proteção de dados pessoais. 

 

4. ALTERAÇÕES NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO.  

 



4.1. O COLÉGIO OBJETIVO reserva o direito de realizar alterações e atualizações no conteúdo 

destes Termos e Condições Gerais de Uso. Desse modo, as eventuais alterações e/ou 

atualizações serão comunicadas a Você, de modo que após tomar conhecimento dessas 

modificações, o uso continuado do Portal/Plataforma implica em expressa concordância com 

todo o conteúdo atualizado e/ou alterado.  

 

5. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DO PORTAL. 

 

5.1. A utilização do site www.objetivoteresina.com.br é regulamentada pelas normas destes 

Termos e Condições Gerais de Uso, sendo recomendada a você a leitura atenta a todo o 

conteúdo deste instrumento antes da utilização e navegação pelo Portal/Plataforma.  

 

5.2. Ao declarar a concordância com estes Termos e Condições Gerais de Uso, você se 

compromete a respeitar, ao longo da navegação, agendamento e demais atividades, todas as 

cláusulas aqui descritas, a fim de que a utilização do Portal/Plataforma se dê da melhor forma 

possível a todos os envolvidos.  

 

5.3. O COLÉGIO OBJETIVO possui também o direito de promover alterações de qualquer 

natureza e a qualquer tempo no conteúdo e/ou aspecto do site www.objetivoteresina.com.br 

e da Plataforma ali contida, sem a necessidade de notificação prévia.  

 

5.4. Todas as adições e/ou emendas ao Portal/Plataforma devem se sujeitar a estes Termos e 

Condições Gerais de Uso, salvo disposição expressa em contrário por parte do COLÉGIO 

OBJETIVO, com ou sem a introdução de conjuntos específicos de termos e condições para outros 

serviços.  

 

6. NORMAS DE CONDUTA DO VISITANTE NA UTILIZAÇÃO DO PORTAL.  

6.1. Reconhecendo o alcance mundial da Internet, Você concorda em cumprir qualquer 

legislação do local onde está situado, bem como as leis vigentes na sede do COLÉGIO OBJETIVO, 

no Brasil e, ainda, a respeitar o disposto nestes Termos e Condições Gerais de Uso e na Política 

de Privacidade correspondente.  

 

6.2. Você se compromete a não produzir, reproduzir, disponibilizar, divulgar ou transmitir 

qualquer conteúdo que: 



 

a. Seja contrário a qualquer norma da legislação brasileira, bem como à moral e aos bons 

costumes normalmente aceitos, ou que incentive qualquer forma de racismo, 

discriminação ou violência; 

b. Seja protegido por quaisquer direitos de propriedade intelectual ou industrial 

pertencente a terceiros, sem que Você tenha obtido previamente dos seus titulares 

autorização necessária para levar a cabo o uso que efetuar ou pretender efetuar; 

c. Incorporem códigos maliciosos ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam 

gerar danos ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipamentos 

informáticos (hardware e software) do COLÉGIO OBJETIVO ou de terceiros, ou que 

possam causar dano aos documentos eletrônicos e arquivos armazenados nestes 

equipamentos informáticos; 

d. Provoquem, por suas características (v.g. forma e extensão) dificuldades no normal 

funcionamento do serviço. 

 

6.3. Quanto ao acesso à Plataforma/Portal do Aluno, Você manifesta ciência das seguintes 

disposições, sem prejuízo das demais cláusulas destes Termos de Uso: 

 

a. O acesso à Plataforma será liberado ao Usuário após o preenchimento completo dos 

dados cadastrais, com todas as informações obrigatórias solicitadas pelo COLÉGIO 

OBJETIVO e com a criação do respectivo login e senha para acesso. Caso contrate algum 

dos serviços e/ou produtos ofertados, o acesso ao mesmo dependerá da aprovação do 

pagamento.  

 

b. O Usuário é o único responsável pelas informações por ele fornecidas para o seu 

cadastro na Plataforma, estando ciente de que o COLÉGIO OBJETIVO não se 

responsabiliza por informações incorretas ou inverídicas apresentadas pelo Usuário, o 

qual será responsável, também, por manter atualizadas todas as informações pessoais e 

de contato fornecidas, especialmente seu correio eletrônico (e-mail), telefone e 

endereço. 

 

c. O Usuário reconhece que, caso seja constatado que este forneceu informações 

incorretas ou inverídicas em seu cadastro, seu acesso à Plataforma poderá ser cancelado, 

independentemente de qualquer formalidade, sem que nada seja devido pelo COLÉGIO 

OBJETIVO, em razão de tal cancelamento. 

 

d. A segurança da senha cadastrada fornecida é de responsabilidade exclusiva do 

Usuário, que não deverá compartilhá-la com terceiros, sendo o Usuário o único 

responsável por eventual uso inadequado decorrente de acessos indevidos.  

 

e. Havendo suspeita de conhecimento da senha por terceiros, o Usuário deverá 

comunicar, imediatamente, a COLÉGIO OBJETIVO para a substituição das informações de 



acesso. Seu login e senha são pessoais e intransferíveis, motivo pelo qual se forem usados 

por terceiros, a COLÉGIO OBJETIVO se reserva do direito de cancelar seu acesso.  

 

f. O COLÉGIO OBJETIVO tem desenvolvido sistemas de segurança e controle, de modo 

que 02 (dois) ou mais acessos simultâneos do Aluno poderão ser identificados, ensejando 

a suspensão da transmissão do Curso.  

 

g. O Usuário está ciente de que o mero cadastro na Plataforma não fornecerá acesso aos 

Cursos e Materiais do COLÉGIO OBJETIVO, os quais só serão disponibilizados ao Aluno 

após comprovação de pagamento.  

 

h. Com a aquisição do Curso, o Usuário receberá o status de Aluno e lhe será permitido 

acessar as videoaulas, previamente gravadas ou transmitidas ao vivo, conforme 

cronograma disponibilizado na Plataforma, o que deve ser feito de acordo com as regras 

estipuladas nestes Termos de Uso.  

 

i. Com a aquisição do Material, o Usuário receberá o status de Adquirente e lhe será 

permitido acessar o material durante o período de um ano, podendo, o Adquirente fazer 

o download de tal material dentre deste prazo.  

 

j. A transmissão do curso ao Aluno ocorrerá, exclusivamente, na Plataforma, sendo 

proibido o armazenamento, download ou gravação das videoaulas. 

 

k. O COLÉGIO OBJETIVO não disponibiliza suas vídeo aulas em DVDs, pendrives ou 

qualquer tipo de mídia de armazenamento, devendo o acesso ao Conteúdo ocorrer 

apenas na Plataforma. 

 

l. O número de acessos a cada videoaula, quando esta for gravada, será ilimitado dentro 

do prazo em que ficar disponibilizado. Tanto as aulas ao vivo quanto as aulas gravadas 

ficarão disponíveis para o Aluno durante o período indicado no momento da contratação. 

Após tal prazo, o Aluno não terá mais permissão para acessá-las, devendo se atentar às 

datas do cronograma disponibilizado pelo COLÉGIO OBJETIVO na Plataforma. 

 

m. Você deverá se atentar às regras específicas para participação no(s) Evento(s) 

organizado(s) pelo COLÉGIO OBJETIVO que seja(m) de seu interesse, observando as 

informações e datas divulgadas na Plataforma.  

 

n. O pleno uso dos produtos e/ou serviços disponibilizados na Plataforma depende da 

funcionalidade simultânea de diversos fatores, alguns alheios ao controle do COLÉGIO 

OBJETIVO, tais como a interação de servidores e serviços de telecomunicações de 

terceiros, a adequação dos equipamentos do Usuário, Aluno ou Visitante etc., 

competindo a Você observar os requisitos mínimos para acesso ao serviço almejado.  

 

o. Considerando que as aulas serão gravadas em estúdio, caso seja decretada pandemia 

generalizada e que os professores fiquem impossibilitados de se dirigir ao local de 



gravação, os Cursos/Eventos serão cancelados ou suspensos, a critério do COLÉGIO 

OBJETIVO. Em caso de cancelamento, haverá reembolso proporcional dos valores pagos 

no prazo de até 90 dias. Nesses casos, o COLÉGIO OBJETIVO não responderá por perdas 

e danos, nem qualquer outro ônus.  

 

p. O Aluno poderá exercer, no prazo de 07 (sete) dias, a contar da disponibilização de 

acesso ao Curso selecionado, seu direito de arrependimento, previsto no art. 49 da Lei 

8.098/1990 (Código de Defesa do Consumidor), desde que não tenha assistido a mais de 

20% (vinte por cento) das aulas já disponibilizadas. Dessa forma, o Aluno poderá requerer 

o cancelamento do acesso ao curso adquirido e a devolução dos valores pagos, através 

do site www.pensarstore.com.br.   

 

6.4. Você reconhece que possui responsabilidade integral e exclusiva por atos que praticar (ou 

por terceiros em seu nome) que impliquem em violação a direitos do COLÉGIO OBJETIVO, 

destacadamente os direitos relativos à propriedade intelectual.  

 

6.5. Você se compromete a tomar todas as medidas para que o uso do Portal/Plataforma seja 

feito com respeito ao conteúdo destes Termos e Condições Gerais de Uso, sob pena de 

responsabilização por eventuais danos e violações a normas do ordenamento brasileiro.  

 

6.6. Todo conteúdo disponibilizado no Portal é de propriedade exclusiva do COLÉGIO OBJETIVO, 

ou de terceiros que concederam autorização para tal utilização, e estão protegidos pelas leis e 

tratados internacionais, sendo vedada sua cópia, reprodução, ou qualquer outro tipo de 

utilização, ficando os infratores sujeitos às sanções civis e criminais correspondentes, nos termos 

das Leis 9.279/96, 9.610/98 e 9.609/98. 

 

6.7. Você deverá utilizar o site www.objetivoteresina.com.br de acordo com o ordenamento 

jurídico brasileiro, com a moral e os bons costumes geralmente aceitos, com os Termos e 

Condições Gerais de Uso e na Política de Privacidade correspondente.  

 

6.8. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo dos Termos e Condições Gerais de Uso e da Política 

de Privacidade correspondente, entre em contato conosco, através do site 

www.objetivoteresina.com.br.  

 

7. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE ABUSOS OU IRREGULARIDADES. 

 



7.1. Caso Você identifique qualquer material ofensivo, ilegal, ou atentatório à moral e aos bons 

costumes, disponibilizado no Portal/Plataforma, poderá, imediatamente comunicar ao COLÉGIO 

OBJETIVO, através do site www.objetivoteresina.com.br, para que este possa apurar a 

denúncia. 

 

7.2. Ficará a critério da administração do COLÉGIO OBJETIVO a apuração das denúncias que lhe 

forem dirigidas. 

 

7.3. O comportamento ilícito poderá ser sancionado, a critério do COLÉGIO OBJETIVO, com a 

adoção das medidas judiciais cabíveis.  

 

8. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES DO COLÉGIO OBJETIVO. 

8.1. O COLÉGIO OBJETIVO não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer danos 

decorrentes da interrupção ao acesso ao Site ou falhas no seu funcionamento, incluindo 

eventuais indisponibilidades, erros, dificuldades no acesso, inconsistências na transmissão de 

dados ou qualidade do sinal de internet.  

 

8.2. O COLÉGIO OBJETIVO utiliza as melhores práticas recomendadas de mercado para manter 

seguros todos os dados fornecidos por Você durante a navegação ou por meio do cadastro de 

agendamento, entretanto, o COLÉGIO OBJETIVO se exime de responsabilidade por eventuais 

danos e prejuízos de toda natureza que decorram do conhecimento que terceiros não 

autorizados tenham de quaisquer informações passadas por Você, em decorrência de falha 

atribuível a Você ou a terceiros que fujam a qualquer controle razoável do COLÉGIO OBJETIVO. 

 

8.3. O COLÉGIO OBJETIVO recomenda aos visitantes do Portal que utilizem ferramentas de 

tecnologia seguras e atualizadas, de modo que prejuízos decorrentes do uso de tecnologias 

desatualizadas e inseguras corre por conta do visitante. Do mesmo modo, exime-se o COLÉGIO 

OBJETIVO de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos que possam decorrer da 

presença de vírus ou de qualquer outro elemento nocivo quando da navegação no Portal.   

 

8.4. O COLÉGIO OBJETIVO poderá, sem anuência ou concordância do Usuário, realizar quaisquer 

alterações na Plataforma que julgar necessárias, sem que qualquer valor ou indenização seja 

devida a Você em razão disso.  

 



8.5. O Portal poderá conter links para outros websites que não são mantidos ou mesmo 

relacionados ao COLÉGIO OBJETIVO. Hiperlinks para tais sites são providos como um serviço 

para Usuários e não são afiliados a esta Plataforma ou ao grupo contratado. O COLÉGIO 

OBJETIVO não revisou todos ou mesmo nenhum desses sites e não é responsável pelo conteúdo 

deles. O Usuário assume o risco ao acesso desses hiperlinks e o COLÉGIO OBJETIVO não faz 

nenhuma representação ou dá garantias sobre a plenitude ou precisão dos hiperlinks e dos sites 

aos quais eles direcionam. Finalmente, a conclusão de qualquer hiperlink para um site de 

terceiro não implica endosso do COLÉGIO OBJETIVO a este site.  

 

8.6. O COLÉGIO OBJETIVO não se responsabiliza por eventuais danos morais e materiais diretos, 

indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou punitivos que não tenham sido causados 

direta e imediatamente pelo Portal ou por seus/suas funcionários(a)s, incluindo, mas não se 

limitando a perdas e danos, lucros cessantes, perda de uma chance, outras perdas e danos 

intangíveis, relacionados ao uso do Portal, nem com relação à incapacidade e/ou 

impossibilidade de usá-los. 

 

8.7. A despeito do esforço utilizado pelo COLÉGIO OBJETIVO, os serviços online como o Portal e 

a Plataforma estão sujeitos a interrupções e instabilidades ocasionais, assim, não se 

responsabiliza a O COLÉGIO OBJETIVO por perdas decorrentes de tais interrupções.  

 

9. POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS E À PROPRIEDADE INTELECTUAL.  

 

9.1. Todo o conteúdo disponibilizado no site www.objetivoteresina.com.br é de exclusiva 

propriedade do COLÉGIO OBJETIVO (ou de terceiros que autorizaram o uso por esta), de modo 

que sobre eles recai toda a proteção legal na matéria, e vedado qualquer ato de cópia, 

reprodução ou uso com fins comerciais.  

 

9.2. A proteção referida acima recai sobre imagens, textos, ilustrações, ícones, conteúdos de 

natureza visual, sonora ou audiovisual, bem como sobre os códigos-fonte ali contidos. Além 

disso, recai proteção legal sobre as marcas registradas, os nomes comerciais e os logotipos ali 

contidos, sendo proibida a reprodução destes por qualquer pessoa que não seja expressamente 

autorizada para tanto.  

 

9.3. O COLÉGIO OBJETIVO não permite o licenciamento ou mesmo autoriza o uso de qualquer 

parte do conteúdo de sua propriedade intelectual, destacadamente os contidos no Portal. 



Entendimento em sentido contrário demanda autorização expressa do COLÉGIO OBJETIVO, cuja 

inobservância pode implicar em consequências nas esferas penal e civil, bem como outras 

medidas cabíveis.  

 

9.4. Os professores autorizam o COLÉGIO OBJETIVO a utilizar sua imagem nos Cursos, Eventos 

e materiais de divulgação dos serviços prestados. Desse modo, qualquer reprodução indevida 

dos Cursos, Eventos e/ou materiais disponibilizados na Plataforma constitui, além da violação 

de direitos de propriedade intelectual do COLÉGIO OBJETIVO, a violação dos direitos de imagem 

dos Professores. Caso Você faça eventual uso indevido da imagem dos Professores terá 

responsabilidade exclusiva pela reparação civil, sem prejuízo da indenização por todos os danos 

e despesas da COLÉGIO OBJETIVO.  

 

9.5. Todos os Cursos e Conteúdos que são disponibilizados para Você na Plataforma os são 

apenas no estado em que se encontram e tão somente para sua informação e uso pessoal na 

forma designada pelo COLÉGIO OBJETIVO. Tais Cursos e Conteúdos não podem ser repassados, 

copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, exibidos, vendidos, licenciados, 

adaptados ou, de outro modo, explorados para quaisquer fins, sem o consentimento prévio e 

por escrito do COLÉGIO OBJETIVO.  

 

9.6. Em caso de dúvidas sobre a comercialização ou disponibilização de Cursos e/ou materiais 

em outros locais que não na Plataforma, entre em contato conosco, através do site 

www.objetivoteresina.com.br. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS E ATUALIZAÇÃO DESTES TERMOS DE USO. 

 

10.1. Mesmo que qualquer parte destes Termos e Condições Gerais de Uso seja considerada 

inválida ou inexequível, as demais disposições permanecerão em pelo vigor e efeito, sendo que 

o referido trecho deverá ser interpretado de forma consistente com a lei aplicável, para refletir, 

na medida do possível, a intenção original das partes.  

 

10.2. Eventual falha ou deliberação do COLÉGIO OBJETIVO em exigir quaisquer direitos ou 

disposições dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso não constituirá renúncia, podendo 

exercer regularmente o seu direito, dentro dos prazos legais.  

 



10.3. Fica o COLÉGIO OBJETIVO autorizado, a qualquer tempo, a ceder os créditos oriundos dos 

presentes Termos e Condições Gerais de Uso, podendo, inclusive, transferir sua posição 

contratual a terceiro, independentemente de prévia notificação do assinante, Você. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO ELEITO.  

 

Os presentes Termos e Condições Gerais de Uso serão regidos, interpretados e executados de 

acordo com as leis da República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas 

leis com leis de outros estados ou países, sendo competente o Foro de Teresina/PI, no Brasil, 

para a resolução de qualquer dúvida decorrente deste instrumento. Você consente, 

expressamente, com a competência desse juízo, e renuncia, desde já, à competência de 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  

 

DISCLAIMER 

 

O COLÉGIO OBJETIVO informa que o canal oficial para aquisição de seus cursos e/ou produtos é 

o site www.objetivoteresina.com.br. Todos os cursos e/ou produtos que disponibiliza são 

protegidos pela Lei de Direitos Autorais, pela Constituição Federal, e demais legislações 

aplicáveis. Assim, cursos e/ou produtos vendidos, comprados ou adquiridos fora da plataforma 

oficial são provenientes da prática de pirataria e, portanto, sujeitam os responsáveis às medidas 

cíveis e criminais aplicáveis, bem como às respectivas consequências, inclusive passíveis de 

impactar negativamente na aprovação de eventuais candidatos a um concurso público. Produtos 

OBJETIVO, só o original. PIRATARIA É CRIME. Para denunciar a pirataria contra o COLÉGIO 

OBJETIVO, envie uma mensagem através do site www.objetivoteresina.com.br. 

 

 

 


