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Política de Privacidade versão 1.0 – 15 de outubro de 2016 

 

Ao acessar a Plataforma Alumni USP, visualizar, ler, copiar ou fazer download de 

informações ou arquivos são obtidas, registradas e armazenadas, automaticamente 

informações da conexão do usuário, para propósitos estatísticos, de auditoria e 

segurança. São colhidas informações sobre a origem do acesso, localização geográfica, 

intervalo de navegação, sistema operacional, bem como o navegador utilizado. Também 

podem ser monitoradas todas as ações de um usuário no site, devido a eventual 

necessidade de medidas relacionadas a eventos envolvendo segurança de redes e 

computadores. Ao usar este site, o usuário consente e autoriza tais procedimentos de 

monitoração, auditoria e registro por parte da Universidade de São Paulo. 

 

Esta plataforma pode armazenar dados em seus dispositivos ("cookies") e mais tarde 

recuperá-los. 

 

Além das informações coletadas durante o uso, a Universidade pode receber 

informações: 

 

 diretamente de você, quando você envia conteúdo como textos, preenchimento 

de formulários, fotos, upload de arquivos etc.; 

 cedidas por terceiros, como empresas, instituições de ensino etc.; 

 coletadas na internet ou em redes sociais como STOA, Google+, Facebook, 

Linkedin etc. 

 

Note que sua privacidade é muito importante para nós e toda informação coletada ou 

recebida de terceiros só poderá ser utilizada como descrito nesta Política de Privacidade 

e pelo Código de Ética da USP. Nenhuma informação sua será utilizada para qualquer 

propósito não descrito nesta Política de Privacidade sem o seu consentimento expresso. 

 

A Universidade de São Paulo, em nenhuma hipótese, comercializa, cede ou compartilha 

suas informações ou registros de estatística, de auditoria, de recebimento de correio 

eletrônico ou de conteúdo fornecido por você, para quaisquer instituições públicas ou 

privadas. Os registros e informações são acessados de acordo com o Código de Ética da 

USP, em razão de objetivos acadêmicos ou funcionais, devidamente justificados. 

 

Todas as informações colhidas nos sistemas de registro e/ou auditoria da Universidade 

de São Paulo são tratadas como confidenciais, a menos que tais registros evidenciem a 

ocorrência de violação às normas e regulamentos da USP ou às leis vigentes. No caso 

de evidência ou suspeita de violação às leis vigentes, a USP oferecerá denúncia às 

autoridades competentes e prestará toda a cooperação para elucidação da questão, 

inclusive disponibilizando todos os registros e dados de auditoria que se fizerem 

necessários às autoridades. Neste caso, não existem quaisquer garantias explícitas ou 

implícitas com relação à privacidade dos dados coletados. 

 

Esta Política de Privacidade poderá ser modificada a qualquer momento a critério da 

Universidade de São Paulo. 


