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Este documento estabelece os termos de uso das páginas web dos Sistemas 

Coorporativos da Universidade de São Paulo, cuja finalidade é possibilitar interações 

de ordem acadêmica e administrativa entre a Universidade e a comunidade USP, 

podendo também fornecer serviços e informações ao público em geral. 

 

Ao acessar este web site e quaisquer de suas páginas, você está aceitando seus termos 

e condições de uso. Estes termos e condições poderão ser modificados a qualquer 

momento a critério da Universidade de São Paulo. 

 

DEFINIÇÕES 

 

INTERNAUTA: toda a pessoa que acessa estas páginas sem o fornecimento prévio de 

alguma identificação, credencial, “código de acesso” e/ou sua respectiva senha. 

 

USUÁRIO: toda a pessoa que acessa as páginas através do fornecimento prévio de 

alguma identificação, credencial, “código de acesso” e/ou sua respectiva senha. 

 

OBRIGAÇÕES 

Os internautas e usuários destas páginas obrigam-se a: 

 

 Não utilizar destas páginas com qualquer propósito criminoso ou ilegal. 

 Não se cadastrar com informações falsas ou de propriedade de terceiros. 

 Não se utilizar destas páginas para autenticação de serviços ou divulgações de 

informações providos por sites não pertencentes ao domínio "usp.br". 

 Não acessar dados ou tomar quaisquer medidas pra obter dados, informações 

ou serviços não direcionados para seu uso. 

 Não tentar utilizar ou acessar dados ou serviços utilizando métodos ou 

interfaces que não sejam os disponibilizados pelo site. 

 Não fazer cargas (uploads) ou descargas (downloads) de dados do site a menos 

que as interfaces oferecidas pelo site permitam explicitamente. 

 Não adulterar, invadir, modificar ou executar qualquer outra forma de 

corrupção ou quebra de segurança ou medidas de autenticação. 

 Não degradar deliberadamente o desempenho do sistema ou interferir no 

trabalho dos demais usuários ou internautas. 
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RESPONSABILIDADES 

O código e senha do USUÁRIO para acesso à partes restritas são de uso pessoal e 

intransferível, obrigando-se o USUÁRIO a mantê-los em sigilo. O USUÁRIO é 

responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos decorrentes da divulgação de seu 

código e senha a terceiros. 

 

O USUÁRIO é responsável por todos os equipamentos e programas do computador ou 

dispositivo utilizado para o acesso aos serviços, devendo observar neste a existência 

de softwares ou artifícios maliciosos que permitam captura de senhas ou dados. 

 

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Os textos, fotografias, imagens, informações, dados, logomarcas e demais itens 

presentes nas páginas web estão protegidos por direitos autorais e demais direitos de 

propriedade intelectual. É vedada a reprodução, distribuição, divulgação ou uso, total 

ou parcial dos conteúdos descritos anteriormente sem a expressa autorização da 

Universidade de São Paulo. 

 

 


