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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A confidencialidade e segurança de suas informações pessoais é uma preocupação da EAD Moinhos, 
nessa Política de Privacidade esclarecemos como manteremos suas informações pessoais protegidas. 

O site EAD Moinhos consiste em todos os conteúdos e páginas localizadas dentro do domínio 
web edx.hospitalmoinhos.org.br. Esta Política de Privacidade aplica-se apenas às informações 
que coletamos por meio do site EAD Moinhos, informações coletadas via telefone, fax ou correio 
convencional não são contempladas nesta Política. Além disso, observe que os seus registros 
escolares são protegidos pelos Direitos Educacionais.

Abaixo definimos conceitos essenciais para o seu entendimento e oferecemos dicas de condutas que 
visam a privacidade e segurança de seus dados. Os termos “nós” e “nosso” usados nesta Política de 
Privacidade referem-se a EAD Moinhos. 
 
Informações Pessoais
Qualquer informação sobre si mesmo, fornecida durante a utilização do site é considerada uma 
“Informação Pessoal”. As informações solicitadas para a criação de conta do usuário ou para transações 
no site, como nome, sexo, data de nascimento, profissão, informações de contato, etc, são exemplos 
de dados pessoais que poderemos solicitar. Nos esforçamos para limitar a coleta de dados pessoais 
apenas para satisfazer requisitos regulamentares e para fins legais e/ou comerciais. 

Informações que coletamos e como as utilizamos
Para viabilizar a operação do site EAD Moinhos coletamos informações sempre que o usuário cria uma 
conta e inscreve-se em um projeto ou curso; participa de cursos on-line; envia mensagens e/ou participa 
de nossos fóruns públicos. Também coletamos algumas informações sobre o desempenho e os padrões 
de aprendizagem dos alunos, podendo rastrear informações, que indicam quais páginas do nosso site 
foram visitadas; a ordem de utilização; quando foram visitadas; assim como os tipos de hiperlinks 
usados e outros controles de interface do usuário, entre outros.

Podemos registrar e localizar o endereço de IP, sistema operacional e software utilizado por cada usuário 
do site EAD Moinhos. Várias ferramentas de análise web são usadas para coletar essas informações, 
entre elas utilizamos os cookies (pequenos arquivos de texto colocados no seu computador que 
armazenam informações pessoais e são acessados pelo nosso site). 

Você poderá controlar a forma e a possibilidades de aceitação dos cookies pelo seu navegador web. A 
maioria dos navegadores oferecem instruções sobre como redefinir o navegador para rejeitar cookies 
na seção “Ajuda” da barra de ferramentas. Caso opte por rejeitar os nossos cookies, muitas funções e 
conveniências do site podem não funcionar corretamente.

Segurança de informação em postagens 
Comentários ou outras informações postadas nos nossos fóruns, wikis ou outras áreas do site, projetados 
para comunicações públicas ou entre os membros registrados, podem ser vistos e baixados por outras 
pessoas que visitarem o site. Esses locais não são mediados por nossos profissionais. Por essa razão, 
seja discreto ao informar dados pessoais.
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Processamento de dados de fora do país
Ao utilizar o nosso site você entende e concorda com a coleta, utilização, divulgação e retenção de 
informações pessoais no Brasil e em outros países e territórios. Além disso, também concorda com 
a transferência de seus dados pessoais entre a EAD Moinhos e os terceiros, afiliadas e subsidiárias, 
conforme descrito nesta Política de Privacidade. Esses dados podem ser usados para os fins previstos 
neste documento. 

Caso você não concorde com estes termos, por favor, não acesse, navegue ou registre-se em nosso site. 
Se você optar por não nos fornecer certas informações necessárias para ter acesso aos vários serviços 
oferecidos em nosso site, pode ser que não consiga estabelecer uma conta de usuário ou que não seja 
capaz de usufruir dos nossos serviços.

Personalização e melhorias pedagógicas
Nossa plataforma foi desenvolvida para proporcionar aos visitantes a melhor experiência educacional 
possível. Fazemos isso para cumprir nossos objetivos didáticos: personalizar a experiência do aluno; 
avaliar a eficácia dos nossos materiais; melhorar a nossa compreensão do processo de aprendizagem; 
e melhorar a eficácia de nossas ofertas. Podemos publicar para fins de pesquisa e comerciais os 
resultados deste processo, protegendo as informações pessoais de todos os usuários.

Links externos
Os links para outros canais publicados por terceiros, incluindo provedores de conteúdo e prestadores de 
serviços, como aqueles que processam pagamentos em nome da EAD Moinhos, não estão sob nosso 
controle. Sendo assim, o usuário reconhece e concorda que não somos responsáveis pela coleta e uso 
de suas informações de tais canais. Portanto, esteja atento ao se redirecionar para um outro espaço, leia 
as Políticas de Privacidade de cada site que você utilizar.

Segurança de informações
A EAD Moinhos oferece um sistema de segurança para a proteção das informações pessoais dos 
usuários, através de uma variedade de Políticas de Privacidade e Segurança, processos e procedimentos, 
incluindo salvaguardas administrativas, físicas e técnicas que protegem a confidencialidade, integridade 
e disponibilidade das informações pessoais criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas. No entanto, 
nenhum método de transmissão através da Internet, ou método de armazenamento eletrônico é 
integralmente seguro; portanto, a EAD Moinhos não pode garantir sua segurança absoluta.

Alterações na Política de privacidade
Por favor, observe que realizamos atualizações periódicas desta Política de Privacidade. Por isso, 
sempre que fizermos alterações neste documento, o link “Política de Privacidade” irá incluir a indicação 
de alteração no padrão “Revisado (data)”,  o que indica que você deve rever os novos termos, que entrarão 
em vigor imediatamente após a publicação da página atualizada. 

Ao acessar o nosso site, após quaisquer mudanças, o usuário poderá manifestar sua opinião sobre 
a Política de Privacidade modificada e sobre quaisquer alterações nela contidas. Caso você perca a 
notificação acima referida, não se esqueça de retornar a esta página periodicamente para garantir a 
familiaridade com a versão atualizada desta Política de Privacidade.
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Usuários menores de idade 

Nosso site não se destina a usuários com idade inferior a treze anos (idade legal mínima de acordo com 
a legislação brasileira). Além disso, a EAD Moinhos não coleta dados pessoais referentes a essa faixa 
etária. Se tomarmos conhecimento de que alguém com idade inferior a treze anos tenha se registrado, 
removeremos toda a informação pessoal relacionada de nossos registros.

Preocupações com privacidade
Caso você tenha preocupações com sua privacidade ou tenha que divulgar dados que prefira manter 
em modo privado, ou ainda, caso precise acessar às informações que mantemos sobre você, por favor 
contate-nos em ead@iepmoinhos.br.

POLÍTICA DE COLABORAÇÃO
Ao se matricular em um curso da EAD Moinhos, você está unindo-se a uma comunidade mundial de 
alunos. Nossa aspiração é fornecer a qualquer pessoa que tenha acesso a Internet, a motivação e a 
capacidade de se envolver com os cursos ofertados pela EAD Moinhos. Você faz parte da comunidade 
que irá contribuir para atingirmos esse objetivo.

A EAD Moinhos depende de sua motivação para aprender. Para participar conosco, você deve concordar 
com o Código de Honra abaixo e com quaisquer termos adicionais específicos do curso. Este Código de 
Honra, e quaisquer termos adicionais, serão publicados no site de cada curso.

Compromisso com o Código de Honra EAD Moinhos 
Ao se matricular em um curso da EAD Moinhos, o aluno concorda que vai:

• Completar todas as atividades avaliativas propostas, inclusive a  avaliação final com apenas o seu 
próprio trabalho, a não ser que esteja explícito que a atividade deva ser desenvolvida de forma 
colaborativa. Comprometendo-se a não enviar o trabalho de qualquer outra pessoa.

• Manter apenas uma conta de usuário e não deixar ninguém usar o seu nome de usuário e/ou senha.
• Não envolver-se em qualquer atividade desonesta para melhorar os seus resultados, ou melhorar 

ou prejudicar os resultados dos outros.
• Não postar respostas para os problemas que estão sendo usados para avaliar o desempenho do aluno.

Salvo indicação os alunos são incentivados a:
• Colaborar com outras pessoas vídeos de palestras, exercícios, trabalhos de casa e laboratórios.
• Discutir com outros os conceitos gerais e materiais de cada curso.
• Apresentar ideias para outros alunos EAD Moinhos relativas a trabalhos escritos bem como 

contribuir com outras informações em forma de comentário ou crítica.

Alterações do Código De Honra
Por favor, note que revisamos este Código de Honra e que podemos realizar alterações periodicamente. 
Quaisquer alterações realizadas entrarão em vigor imediatamente após a publicação desta página, com 
uma data efetiva atualizada. Ao acessar o site após quaisquer mudanças feitas, você manifesta sua 
concordância de forma prospectiva para o Código de Honra modificado e para quaisquer alterações nele 
contidas. Não se esqueça de retornar a esta página periodicamente para garantir a familiaridade com a 
versão mais atual deste documento.
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TERMOS DE SERVIÇO
Seja bem-vindo(a) à plataforma EAD Moinhos! Por favor, leia os Termos de Serviço, a Política de 
Privacidade e o Código de Honra antes de se inscrever ou de usar qualquer parte do site da EAD Moinhos. 
O site consiste em todos os conteúdos e páginas localizadas dentro do domínio edx.hospitalmoinhos.
org.br, incluindo acesso a qualquer material do curso, salas de chat, ou outros serviços eletrônicos. Os 
Termos de Serviço, Política de Privacidade e Código de Honra são acordos entre você e a plataforma EAD 
Moinhos. Ao utilizar o site, você aceita e concorda estar legalmente respaldado pelos acordos existentes, 
mesmo que você não seja um usuário registrado. Caso não entenda ou não queira se comprometer com 
os termos dos acordos, por favor, não utilize o site.

A EAD Moinhos reserva-se ao direito de modificar os termos mencionados a qualquer momento, sem 
aviso prévio. Quaisquer alterações entrarão em vigor imediatamente após a publicação da página, com a 
data da atualização. Ao acessar o site, após quaisquer mudanças realizadas, você concorda com todas 
as mudanças dos Termos de Serviço. Não se esqueça de retornar a esta página periodicamente para 
garantir a familiaridade com a versão atualizada dos Termos de Serviço.

Descrição da EAD Moinhos
A EAD Moinhos oferece cursos on-line que incluem oportunidades de interatividade entre estudantes e com 
o professor. Oferecemos a oportunidade de avaliação individual das atividades e para os estudantes que 
concluírem o curso, demonstrando domínio dos temas abordados, será fornecido um certificado de conclusão.

Regras para conduta on-line
Você concorda que é responsável pelo uso que fizer do próprio site e por suas postagens de usuário. 
A “postagem de usuário” inclui todo o conteúdo enviado, postado, publicado ou distribuído no site por 
você ou por outros usuários, incluindo todas as postagens, edições, wiki, notas, perguntas, comentários, 
vídeos e uploads de arquivos. Você concorda que vai usar o site em conformidade com os Termos de 
Serviço, o Código de Honra e com todas as leis locais, estaduais, nacionais e internacionais, bem como 
regras e regulamentos, incluindo leis de direitos autorais, leis relativas à transmissão de dados técnicos 
exportados de seu país de residência, assim como todas as leis de controle de exportação do Brasil.

Como condição para o uso dos serviços do EAD Moinhos o site não deve ser usado com a intenção de 
danificar, inutilizar, sobrecarregar ou prejudicar qualquer servidor EAD Moinhos ou rede(s) conectada(s) 
a qualquer servidor EAD Moinhos. Assim como não deve ser usado para interferir na utilização e no 
usufruto do site. O usuário também não deve tentar obter acesso não autorizado ao site, a outras 
contas, sistemas de computador ou a redes conectadas a qualquer servidor EAD Moinhos, através de 
hacking, exploração de senha ou qualquer outro meio. Assim como não deve tentar obter materiais 
ou informações armazenadas no site, em seus servidores ou computadores associados, através de 
quaisquer meios não disponibilizados.

A seguinte lista de itens é estritamente proibida no site:
• Conteúdo que difame, moleste ou ameace terceiros;
• Conteúdo que aborde atividades ilegais com a intenção de cometê-los;
• Conteúdo que viole a propriedade intelectual de terceiros, incluindo direitos autorais ou marcas 

comerciais;
• Conteúdo pornográfico, obsceno, profano, indecente ou ilegal;
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• Publicidade ou qualquer forma de solicitação comercial;
• Conteúdo relacionado a atividades político-partidárias;
• Vírus, cavalos de tróia, worms, bombas-relógio, arquivos corrompidos, malware, spyware ou qualquer 

outro software similar que possa danificar a operação de outro computador ou a propriedade;
• Conteúdo que contenha informações imprecisas ou com a intenção de enganar terceiros.

Além disso, você concorda em não baixar a estrutura de qualquer conteúdo do site, incluindo listas ou 
diretórios de usuários do sistema, livros on-line, postagens de usuários ou informações de usuários. 
Você concorda em não deturpar ou tentar adulterar sua identidade durante a utilização do site. 
Entretanto, encorajamos o uso de um nome de usuário anônimo nos fóruns e a ações que mantenham 
sua identidade oculta.

Contas de usuário e autoria
A fim de participar plenamente nas atividades do site, você deve fornecer seu nome, um endereço 
de e-mail e uma senha de usuário, para criar sua ‘Conta de usuário’. Você concorda que nunca vai 
divulgar ou compartilhar o acesso ou informações de acesso de sua conta de usuário com terceiros, 
por qualquer motivo. Na criação de sua conta de usuário, pode ser solicitado a inserção de informações 
adicionais em caráter opcional (por exemplo, o seu endereço) . Você concorda em manter e atualizar 
suas informações e declara que todas as informações fornecidas por você são precisas e atuais. Nos 
preocupamos com a confidencialidade e segurança de suas informações pessoais. Por favor, veja nossa 
Política de Privacidade para obter mais informações sobre o que a EAD Moinhos coleta e como a EAD 
Moinhos usa essas informações.

Direitos de uso do conteúdo
O conteúdo do site é protegido pelas leis de direitos autorais, a menos que indicado como domínio 
público. Os textos, exames, vídeos, imagens e outros materiais didáticos fornecidos no site são para 
seu uso pessoal em conexão com os cursos. Com o objetivo de tornar a educação acessível e disponível 
para o mundo, pretendemos manter a maior parte do conteúdo dos cursos da EAD Moinhos abertos, 
mas sob termos de licença específicos, dessa forma, pretendemos criar um ambiente de colaboradores 
e promover as metas da EAD Moinhos.

Ao utilizar este site, você concorda em cumprir todas as regras e condições para manutenção do direitos 
autorais de todos os conteúdos disponibilizados. Alguns documentos de referência, tais como livros 
digitais, artigos e outras informações disponíveis no site são usadas com a permissão de terceiros e são 
publicados juntamente com as informações das regras e condições específicas de uso. Todos os direitos 
do site e do seu conteúdo estão reservados, a menos que sua liberação esteja expressamente concedida.

Postagens dos Usuários e Garantias
Ao enviar ou distribuir suas postagens de usuário, você afirma, declara e garante: 

(1) que tem os direitos necessários, licenças, autorizações e/ou permissões para reproduzir e 
publicar as postagens, assim como autoriza a EAD Moinhos e os seus usuários a reproduzir, modificar, 
publicar, usar e distribuir suas postagens de acordo com as licenças concedidas por você abaixo. 

(2) responsabilidade na apresentação de suas postagens de usuário e no exercício das licenças 
concedidas, sem infringir ou violar os direitos de terceiros. O usuário é o único responsável por suas 
postagens e pelas consequências ao publicá-las.



Termos de Serviço

Concessão de Licença para EAD Moinhos 
Ao enviar ou distribuir suas postagens de usuário, você concede à EAD Moinhos uma licença mundial, 
não exclusiva, transferível, sublicenciável, totalmente integralizada, perpétua, irrevogável e isenta de 
royalties de licença, para hospedar, transferir, exibir, executar, reproduzir, modificar, distribuir, redistribuir, 
disponibilizar e explorar suas postagens, em sua totalidade ou em partes, de qualquer forma e em qualquer 
formato de mídia, através de qualquer canal, conhecido atualmente ou futuramente desenvolvido.

Concessão de Licença para Usuários da EAD Moinhos
Ao enviar ou distribuir suas postagens de usuário, você decide conceder a cada usuário do site uma 
licença não exclusiva para acessar e usar suas postagens em relação a sua utilização do site para os 
seus próprios fins pessoais.

Certificados e Privilégios
A EAD Moinhos, assim como as Instituições de Ensino Superior parceiras podem oferecer um certificado 
de conclusão ou de outro reconhecimento para os alunos que têm demonstrado domínio do material do 
curso de forma satisfatória. Os certificados serão emitidos pela plataforma com o nome da instituição. 

A decisão de um certificado concedido seguirá exclusivamente os critérios do estabelecimento parceiro. 
A EAD Moinhos pode optar por não oferecer um certificado para alguns cursos.

Realizar um curso da EAD Moinhos não oferece garantias de ser admitido ou matriculado em algum 
programa de graduação de Instituições de Ensino Superior. Da mesma forma, o usuário não terá direito 
de aproveitar nenhum recurso da EAD Moinhos, além dos fornecidos nos cursos do site. Também não 
oferecemos privilégios ou benefícios aos estudantes matriculados em programas de graduação de 
outras entidades.

Uso de Marcas 
O nome EAD Moinhos, logotipos e selos são marcas comerciais da respectiva entidade. Da mesma 
forma, os nomes, logotipos e selos das outras Instituições parceiras são marcas registradas de sua 
propriedade. O usuário não deverá usar qualquer uma dessas marcas registradas, ou quaisquer variações 
dos mesmos, sem o consentimento prévio e por escrito do proprietário. 

Além disso, não deverá usar qualquer uma dessas marcas registradas, ou quaisquer variação das mesmas, 
para fins promocionais, ou para qualquer outro objetivo que deliberadamente ou inadvertidamente afirme, 
sugira ou, a critério exclusivo destas instituições, dê a impressão de um relacionamento com ou endosso 
por estas Instituições parceiras. Se alguma marca registrada, não pertencente a EAD Moinhos ou às 
Instituições parceiras, aparecer no site ou nos serviços disponibilizados do site, elas são de propriedade 
exclusiva de seus respectivos donos.

Nada contido no site deve ser interpretado como concessão, por implicação, preclusão e/ou de outra 
forma. Qualquer licença ou direito de uso de qualquer marca comercial exibida no site deve ser usada 
com a permissão por escrito do proprietário da marca aplicável.
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Lei de Direitos Autorais
Proprietários de direitos autorais que acreditam que seu material tenha sido infringido no site devem 
entrar em contato pelo e-mail: ead@iepmoinhos.com.br. A notificação deve incluir:

• Identificação do trabalho protegido por direitos autorais, ou, no caso de várias obras no mesmo 
local, uma lista representativa de tais trabalhos naquele site.

• Identificação do material considerado violado ou objeto de atividade ilícita. Você deve incluir 
informações suficientes para que possamos localizá-lo, tais como: nome do computador, URL, 
endereço de IP.

• Informações que nos possibilite contatar a parte reclamante, como e-mail e número de telefone.
• Uma declaração afirmando que a parte reclamante acredita que o uso do material não tenha sido 

autorizado pelo proprietário dos direitos autorais ou por um agente autorizado.
• Uma declaração de que as informações contidas na notificação são precisas e que a parte 

reclamante está autorizada a agir em nome do proprietário dos direitos autorais.

Exoneração de garantia/ limitações de responsabilidades
Qualquer informação do site, conteúdo ou serviços disponibilizados são fornecidos sem garantias de 
qualquer espécie (expressa, implícita ou não), e sem quaisquer garantias de comercialização, adequação 
de qualquer propósito e não-violação, exceto na medida em que quaisquer garantias implícitas não 
podem ser revogadas, segundo a lei aplicável.

A EAD Moinhos e seus participantes não garantem que o site opere de forma ininterrupta ou sem 
erros, ou que o site esteja livre de vírus ou de outros elementos nocivos, ou que os cursos e conteúdos 
fornecidos atendam às suas necessidades ou expectativas. A EAD Moinhos e seus participantes também 
não garantem a exatidão, integridade, oportunidade ou a qualidade do site ou de quaisquer cursos ou 
conteúdos, assim como não garante a disponibilização continuada destes cursos ou conteúdos.

O uso do site e dos conteúdos e serviços disponibilizados, fica por sua conta e risco. Seu acesso a 
informações baixadas, materiais ou a dados de qualquer site de referência ficam por sua conta e risco. 
Você será o único responsável por qualquer dano ao seu imóvel (incluindo seu computador) ou perda de 
dados ou uso de material ou de dados, exceto quando expressamente previsto na Política de Privacidade.

Renúncia de Postagens de Usuário 
Você entende que ao utilizar o site, estará exposto a postagens de usuários, a partir de uma variedade 
de fontes, e que nem a EAD Moinhos e nem os participantes da EAD Moinhos são responsáveis pela 
precisão, utilidade, confiabilidade ou direitos de propriedades intelectuais próprias ou relacionadas a 
essas postagens de usuários. Você entende e reconhece que poderá ser exposto a postagens de usuários 
com informações que são imprecisas, ofensivas, difamatórias, indecentes ou censuráveis e concorda 
em renunciar a quaisquer direitos legais ou de equidade. Nem a EAD Moinhos, nem qualquer um de 
seus participantes endossará quaisquer postagens de usuário ou qualquer opinião, recomendação ou 
conselho ali expresso. Nem a EAD Moinhos, nem qualquer um de seus participantes têm a obrigação 
de monitorar as postagens de usuários ou quaisquer outras comunicações do usuário através do site.

No entanto, a EAD Moinhos reserva-se ao direito de rever as postagens do usuário e exercer, a seu 
exclusivo critério, a remoção de qualquer postagem do usuário, a qualquer momento e por qualquer 
motivo. Ao receber um aviso de que um usuário ou proprietário de conteúdo não obedeceu os Termos 
de Serviço, a EAD Moinhos pode investigar a alegação e determinar, a seu exclusivo critério, se pretende 
remover a postagem, e se reserva no direito de fazê-lo a qualquer momento e sem aviso prévio.
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Links externos
Este site pode incluir links para sites mantidos ou controlados por outros. A EAD Moinhos, assim como 
seus participantes não são responsáveis por aprovar, rever ou endossar o conteúdo ou uso de qualquer 
um dos produtos ou serviços que possam ser oferecidos nesses locais. Se você decidir acessar sites 
vinculados de terceiros, você o faz por sua conta e risco.

Você concorda que nem a EAD Moinhos e nem qualquer um de seus participantes será responsável 
por qualquer perda ou danos, efetivos ou consequentes, que possam acontecer em decorrência do 
uso dos serviços disponibilizados. Também concorda que nem a EAD Moinhos e nem qualquer um de 
seus participante será responsável por perdas ou danos relacionados a estes termos de serviço, ou por 
impossibilidade de utilização do site, ou pela postagem de conteúdo do site, ou ainda pela sua confiança 
nas informações obtidas através do site, seja sua reivindicação baseada em contrato, ato ilícito, lei 
estatutárias ou outras.

Em particular, nem a EAD Moinhos e nem qualquer um de seus participantes terá qualquer responsabilidade 
por qualquer tipo de dano, indireto, punitivo, especial, exemplar ou acidental, previsível ou imprevisível 
(incluindo reclamações por difamação, erros, perda de lucros, perda de dados ou interrupção de 
disponibilidade de dados).  Certas leis estaduais não permitem limitações de garantias ou exclusão e 
limitação de certos danos. Se alguma dessas leis se aplicar a você, algumas ou todas as renúncias, você 
poderá ter direitos adicionais.

Indenização
Você concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidade a EAD Moinhos e seus participantes, 
bem como suas respectivas subsidiárias, afiliadas, diretores, professores, estudantes, companheiros, 
e todos aqueles que regem os membros do conselho, agentes e funcionários, contra quaisquer 
reivindicações de terceiros, ações ou demandas relacionadas a algum tipo de uso do site. Isso incluirá 
qualquer responsabilidade ou despesa proveniente de todas e quaisquer reclamações, perdas, danos, 
ações judiciais, sentenças, custos (diretos e consequenciais) de litígio e honorários advocatícios, de 
qualquer tipo e natureza. Nesse caso, a EAD Moinhos ou um de seus participantes irá fornecer-lhe um 
aviso por escrito quanto à reclamação ou ação judicial.

Direitos de rescisão
Você concorda que a EAD Moinhos, a seu exclusivo critério, poderá rescindir o uso do site ou sua 
participação no mesmo, por qualquer motivo ou sem motivo, mediante aviso prévio. É política da EAD 
Moinhos determinar em quais circunstâncias os usuários estão infringindo os direitos autorais da repetição. 

A EAD Moinhos e os participantes reservam-se ao direito de a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, 
de cancelar, remarcar ou alterar o formato de qualquer curso oferecido através da EAD Moinhos, ou de 
deixar de fornecer serviços relacionados (de forma total ou parcial). Você concorda que nem a EAD 
Moinhos nem qualquer um dos participantes EAD Moinhos terá qualquer responsabilidade por tal ação. 

Se você não deseja continuar participando do site, poderá encerrar sua participação a qualquer momento. 
Os direitos concedidos a você irão acabar após o término do seu direito de usar o site, mas as outras 
disposições destes Termos de Serviço vão sobreviver a qualquer rescisão.
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Acordo Integral 
Estes Termos de Serviços, o Código de Honra e a Política de Privacidade constituem a totalidade do 
acordo entre você e a EAD Moinhos com relação ao uso do site, substituindo quaisquer contratos 
anteriores entre você e a EAD Moinhos.

Renúncia e Autonomia dos Termos de Serviço 
A falha da EAD Moinhos em exercer ou executar qualquer direito ou disposição destes Termos de Serviço 
não constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição. Se qualquer disposição registrada em um 
de nossos termos, for considerada por um tribunal de jurisdição competente como inválida, as partes 
concordam que o tribunal deverá tentar dar efeito às intenções das partes como refletido na disposição. 
Dessa forma, as outras disposições destes Termos permanecerão em pleno vigor e efeito.
 
Escolha da Lei 
Você concorda que estes Termos e qualquer reclamação ou litígio decorrente ou relacionada a ele ou a 
qualquer conteúdo ou serviço obtido a partir ou através do site serão regidos pelas leis do estado do Rio 
Grande do Sul, excluindo seus conflitos de lei. Você concorda que todas essas reivindicações e disputas 
serão ouvidas e resolvidas exclusivamente nos tribunais federais ou estaduais localizados no Rio Grande 
do Sul, Brasil. Você concorda com a jurisdição pessoal desses tribunais para esse fim, e renuncia bem 
como não concorda em afirmar qualquer objeção a tais processos nesses tribunais (incluindo qualquer 
defesa ou objeção de incompetência, local ou inconveniência de fórum adequado).

SOBRE A PLATAFORMA
Desenvolvendo pesquisas e educação na área da saúde há mais de 15 anos, o Hospital Moinhos de 
Vento contribui para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade assistencial. Por meio da formação e 
capacitação, buscamos promover a qualidade de vida e a saúde da comunidade, bem como nos inserir 
no meio científico e educacional.

Especificamente na área de educação, a Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento, além 
dos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato sensu, oferece cursos de extensão e capacitações 
que tratam dos mais diversos assuntos relacionados à saúde. Por meio de seu Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) estes cursos alcançam profissionais/estudantes de todo território nacional.

A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento é a primeira instituição brasileira de saúde a utilizar 
o Ambiente Virtual de Aprendizagem edX na versão Open-Source. Esta é uma plataforma desenvolvida 
pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em conjunto com a Universidade de Harvard, e conta 
com mais de 10 milhões de usuários no mundo todo, sendo um dos principais AVAs utilizados atualmente.
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RESUMO

EAD Moinhos
• Se o usuário acessou, navegou ou registrou-se, concorda com os Termos (Política de privacidade, 

Termos de Serviço,  Política de Colaboração).
• Pode solicitar, coletar, utilizar, divulgar e reter informações pessoais (para requisitos 

regulamentares, fins legais ou comerciais), coletar informações de desempenho e padrões de 
uso, mensagens, postagens. Válido para usuários no Brasil e exterior.

• REQUISITO REGULAMENTAR: guardar informações por um prazo mínimo de 6 meses, caso 
sejam demandados judicialmente a fornecer essas informações às autoridades, mediante ordem 
judicial. 

• Pode registrar e localizar endereço IP, sistema operacional e software do usuário com cookies.
• Pode transferir dados pessoais dos usuários para terceiros, afiliados e subsidiárias.
• Pode divulgar resultados com dados pessoais protegendo informações pessoais.
• Pode personalizar o conteúdo, avaliar processos e publicar resultados para fins de pesquisa e 

comercial.
• Não se responsabiliza pela mediação de fóruns, wikis e outras mensagens entre usuários. Não 

endossa ou monitora postagens de usuários. No entanto pode deletar mensagens a qualquer 
momento, sem aviso prévio.

• Não responsabiliza-se pelas informações de sites ao quais o aluno será redirecionado (seja 
pagamento ou estudos).

• Não garante segurança absoluta das informações, mas refere processos e procedimentos de 
segurança.

• Não garante operação ininterrupta e sem erros do site, nem que este é livre de vírus e elementos nocivos. 
Também não se responsabiliza por qualquer possível prejuízo, usuário utiliza por conta e risco.

• Não garante disponibilização contínua dos cursos, nem sua exatidão e qualidade. Pode modificar 
os cursos a qualquer tempo.

• Todo o conteúdo disponibilizado está com licença de direitos autorais reservada, deve-se deixar 
claro no curso as exceções para uso livre. Deve estar explícito o tipo de licença autoral de 
conteúdos externos (livros, artigos) no site.

• Tem direito total de uso de qualquer conteúdo postado pelo usuário.
• Pode emitir certificados de acordo com critérios pré-estabelecidos no curso.
• Não oferece privilégios ou benefícios a alunos de qualquer instituição.
• Não constitui renúncia de direito ou disposição a falha em exercer ou executar qualquer direito 

dos termos.
• Escolhe exclusivamente os tribunais do RS como jurisdição para qualquer  reivindicação ou disputa
• Deve incluir “Revisado (data)” a cada atualização dos Termos de Serviço, Política de Privacidade 

ou Código de Honra. Pode atualizá-los a qualquer tempo.
• Deve oferecer suporte e informações ao usuário pelo contato: ead@iepmoinhos.br.
• Deve publicar o Código de Honra em cada curso.
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Usuário
• Ao acessar e navegar aceita os termos, mesmo não sendo usuário registrado.
• O usuário responsabiliza-se por informar dados corretos, cuidar de seus dados pessoais 

informados em áreas públicas e não mediadas.
• Não deve plagiar conteúdo nas mensagens e postagens.
• Não pode usar o material do site indevidamente.
• Não deve confiar/acreditar como evidência correta o conteúdo postado por outros usuários.
• Caso negue o uso dos cookies está ciente que algumas funções podem funcionar 

inadequadamente.
• Deve seguir o código de honra: completar atividade, não realizar plágio, manter dados pessoais 

atualizados e verídicos, não realizar postagens com resposta de avaliações. 
• Deve usar o site de acordo com as leis vigentes nacionais, estaduais  e internacionais (ex: direitos 

autorais, transmissão de dados técnicos)
• Não pode usar o site para danificar o servidor ou rede da EAD Moinhos, obedecendo a lista de 

itens estritamente proibidos de compartilhamento no site (ex: conteúdo difamatório, comercial, 
político-partidário, vírus, software para enganar).

• Declara total responsabilidade pelos conteúdos postados e consequências da própria publicação.
• Usuários têm direito de enviar ou distribuir postagens de outros usuários, com licença não 

exclusiva.
• Não pode utilizar as marcas e logos da EAD Moinhos e entidades parceiras sem permissão por 

escrito.
• Concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidade a EAD Moinhos, colaboradores e 

estudantes, contra qualquer reivindicação sobre o uso do site.


