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TERMO DE USO PARA CURSOS LIVRES - URCI 

 

IRCEPE – INSTITUTO ROSE-CROIX DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃ O, 
pessoa jurídica de direito privado com sede em Curitiba, Estado do Paraná, 
titular do site www.urci.org.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.834.175/0001-
18, estabelece neste Termo de Uso (“Termo de Uso”) as condições para 
acesso e utilização dos serviços denominados “Curso Livre URCI”, por meio 
do qual os Usuários (“USUÁRIO”) poderão conectar-se para ter acesso ao 
curso escolhido, doravante denominada URCI. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CADASTRO 

Estas condições gerais – doravante, “CONDIÇÕES GERAIS” regulam o termo 
de uso – doravante, “TERMO DE USO” estabelecido entre a URCI e 
o USUÁRIO, identificada na Confirmaçã o do Termo de Uso. Ao efetivar sua 
inscriçã o no serviço descrito a seguir, o USUÁRIO, expressamente, aceita, 
sem reservas ou ressalvas, todas estas CONDIÇÕES GERAIS. 

DO OBJETO 

As presentes CONDIÇÕES GERAIS regulam a utilizaçã o do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) utilizado pela URCI como ferramenta de transmissã o 
de conhecimento educacional, por meio da rede mundial de computadores. O 
CURSO LIVRE URCI funciona em ambiente totalmente interativo.  As aulas 
ministradas serã o na modalidade a distância. 

A URCI reserva-se no direito de modificar, livremente e a qualquer tempo, sem 
comunicaçã o prévia, o presente TERMO DE USO. Ao acessar o CURSO 
LIVRE URCI, o USUÁRIO concorda e compromete-se a utilizar os Conteúdos 
somente para os fins permitidos e em conformidade com o disposto 
neste TERMO DE USO, com a legislaçã o em vigor e com a moral e bons 
costumes. 

DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO CONTRATANTE: 

• a) Possuir acesso à internet com endereço eletrônico permanente para 
contato com a URCI. 

• b) Respeitar e cumprir as normas de controle acadêmico e pedagógicas, 
Regimento Interno e políticas da URCI. 

• c) Participar das avaliações, atividades de aprendizagem, assistir a 
todos os módulos ou aulas como forma para obtençã o do Certificado do 
Curso. 

• d) No caso do curso possuir avaliaçã o e ocorrer reprovaçã o por nota, o 
estudante terá a possibilidade de uma nova tentativa de realizaçã o de 
avaliaçã o para obtençã o da aprovaçã o no curso contratado. 

• e) É sua responsabilidade a solicitaçã o de requerimento de alteraçã o de 
nome civil que deverá solicitar à Secretaria Geral, sob pena dos 
documentos emitidos pela URCI serem feitos conforme documentaçã o 
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apresentada no ato da inscriçã o. Na hipótese de o documento já ter sido 
emitido pela URCI e o USUÁRIO nã o ter solicitado em tempo a 
alteraçã o do nome civil até a emissã o do referido documento, poderá 
requerer 2ª via, mediante pagamento de taxa. Todos os serviços 
acadêmicos, documentos são disponibilizados pela URCI ao 
USUÁRIO por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou 
Secretaria Geral,  cabendo ao USUÁRIO a verificação constante. 

• f) É sua responsabilidade a utilizaçã o da senha para acessar sistemas 
da URCI que é sua assinatura pessoal, confidencial e intransferível, 
cabendo ao USUÁRIO única e exclusivamente a guarda e proteçã o. 

• g) Nã o reproduzir, duplicar, copiar, vender, comercializar ou revender os 
Conteúdos dos CURSOS LIVRES URCI a qualquer título, sob pena de 
ações cíveis e penais cabíveis. 

• h) Nã o acessar, nem tentar acessar, a qualquer ambiente por qualquer 
meio que nã o seja por intermédio da interface disponibilizada pela URCI, 
inclusive por meio de meios automatizados. 

• i) Os cursos  LIVRES URCI possuem período máximo para 
integralizaçã o a ser divulgado em calendário do curso. Finalizado o 
período, sem que os requisitos para o recebimento do certificado sejam 
concluídos, o USUÁRIO perderá o vínculo acadêmico com a URCI. 

•  

DAS OBRIGAÇÕES DA URCI 

A URCI emitirá o Certificado de Conclusã o ao USUÁRIO, desde que este 
conclua o curso segundo os critérios de avaliaçã o estabelecidos pela URCI. 
A URCI reserva-se o direito de recusar e/ou cancelar o acesso aos CURSOS 
LIVRES URCI ao estudante que eventualmente descumprir qualquer condiçã o 
do presente TERMO DE USO, a qualquer momento e sem necessidade de 
comunicaçã o prévia, podendo armazenar as informações deste USUÁRIO, a 
fim de viabilizar sua identificaçã o. A URCI nã o se responsabiliza por problemas 
decorrentes da interrupçã o dos serviços de provedor, interrupçã o dos serviços 
por falta de energia elétrica, de qualquer açã o de terceiros que impeça a 
prestaçã o de serviços, resultante de caso fortuito ou de força maior. 

DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

O(a) CONTRATANTE está ciente que a CONTRATADA realiza o tratamento 
das informações relativas a uma pessoa física identificada ou identificável 
("Dados Pessoais") para atender as finalidades educacionais e possui o 
compromisso com a proteçã o dos Dados Pessoais coletados do(a) 
CONTRATANTE de acordo com as leis em vigor, em especial a Lei 
13.709/2018 - LGPD(“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”).  

A CONTRATADA envidará seus melhores esforços para proteçã o da 
informaçã o, principalmente dos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, 
aplicando as medidas de proteçã o administrativa e técnica necessárias e 
disponíveis à época, exigindo de seus fornecedores o mesmo nível aceitável de 
Segurança da Informaçã o, com base em melhores práticas de mercado, a 
partir de cláusulas contratuais. Todavia, considerando que nenhum sistema de 
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segurança é infalível, a CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade 
por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões de 
seu banco de dados, e demais atos ilícitos praticados por terceiros, salvo nos 
casos em que tiver dolo. 

Durante a vigência do presente TERMO DE USO o(a) CONTRATANTE 
autoriza, quando aplicável, o tratamento de seus Dados Pessoais Sensíveis 
relacionados a saúde, eventualmente coletados através de documento 
específico. 

O(A) CONTRATANTE está ciente que, ao tratar os Dados Pessoais Sensíveis, 
a CONTRATADA poderá, ter acesso a Dados Pessoais Sensíveis de saúde 
como laudos médicos, acompanhamentos médicos e psicológicos. 

O(A) CONTRATANTE poderá exercer seus direitos referentes ao tratamento de 
seus Dados Pessoais, previstos em nossa Política de Privacidade através dos 
Canais de Atendimento. 

Em caso de qualquer dúvida com relaçã o às disposições sobre o Tratamento 
de Dados Pessoais, o(a) CONTRATANTE poderá entrar em contato com a 
CONTRATADA. 

DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Ao efetivar sua inscriçã o do curso escolhido por meio do website da URCI e 
após clicar no aceite o USUÁRIO dará pleno e total conhecimento do 
presente TERMO DE USO. Uma vez que o USUÁRIO clicou no quadro “Li e 
aceito”, será considerado assinado o presente TERMO DE USO. Fica ciente 
o USUÁRIO que em consonância com a Legislaçã o Educacional vigente, nã o 
há aproveitamento de disciplinas do CURSO LIVRE URCI em eventuais cursos 
de graduaçã o e pós-graduaçã o contratados eventualmente pelo USUÁRIO. O 
presente TERMO DE USO é regido única e exclusivamente pelas Leis da 
República Federativa do Brasil, e legislaçã o pertinente ao uso e manuseio da 
Internet e qualquer discussã o judicial que surja tendo por base sua 
interpretaçã o, aplicaçã o ou violaçã o deverá ser julgado pelos tribunais 
brasileiros, estando desde logo eleito o Foro da Comarca Central da Regiã o 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, por mais privilegiado que outro 
seja ou possa vir a ser. 

DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A URCI reserva-se no direito de coletar, armazenar automaticamente 
determinadas informações em registros do servidor. Isso pode incluir: detalhes 
de como o USUÁRIO usou o serviço da URCI; informações sobre registro de 
documentos; dados pessoais; endereço de protocolo de internet; informações 
sobre data de horário de sua solicitaçã o no sistema URCI e URL de referências 
e cookies que podem identificar exclusivamente seu navegador ou sua conta 
de e-mail; 
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Na eventualidade de dúvidas, o USUÁRIO poderá entrar em contato pelos 
canais de atendimento. 


