Termos de Uso - Uainov
1. Do Objeto e dos Requisitos
O presente Termo de Uso aplica-se ao uso da plataforma Uainov, administrada pela
ProGolden Soluções Tecnológicas LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado,
regularmente constituída, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.118.829/0001-59, com sede em
Lavras, Minas Gerais, na Rua Firmino Sales, nº. 610, bairro Centro, CEP 37200-000. Este
sistema é um ambiente digital, livre e colaborativo que visa contribuir na geração de
inovação em organizações públicas e privadas, a partir da participação de seus
colaboradores. Este documento apresenta, portanto, as condições de uso deste sistema
digital, abrangendo o cadastro, inclusão de dados e interação com outros usuários. A
aceitação deste Termo de Uso é requisito necessário para a utilização do Uainov,
independente da funcionalidade. Todos os usuários são informados deste Termo de
Uso, o qual devem ler, certificar-se de tê-lo entendido e aceitar as condições nele
estabelecidas. Desta forma, fica claro que a utilização do Uainov implicará na expressa
e inequívoca aceitação integral das condições estabelecidas no presente Termo de Uso.
2. Da conta do usuário, senha e segurança
2.1. Podem participar das campanhas promovidas através da plataforma “Uainov”
pessoas físicas, previamente cadastradas no sistema pelos administradores de
cada campanha.
2.2. Para criação de uma conta, o usuário deverá indicar, além de dados pessoais,
e-mail e senha, tornando-se responsável por mantê-los em sigilo, assumindo a
total responsabilidade pelas atividades que se realizam por meio deles.
2.3. O Usuário compromete-se igualmente em sair ("deslogar") de sua conta ao final
de cada sessão. Além disso, concorda em notificar, imediatamente, o
administrador do Uainov sobre qualquer uso não autorizado por meio da sua
senha e conta pessoal ou sobre qualquer quebra de segurança que perceba.
3. Do Registro do Usuário
3.1. O Usuário se compromete a fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e
completas quando do preenchimento dos campos solicitados no Registro, bem
como a conservar e atualizar essas informações, a fim de mantê-las
verdadeiras, exatas, atuais e completas.
3.2. O Uainov não se responsabiliza por informações falsas, incorretas,
desatualizadas ou incompletas no registro do usuário. O Uainov também
reserva o direito de solicitar dados adicionais e documentos que entenda serem
pertinentes, a fim de conferir os dados informados pelo usuário, assim como
inabilitar, temporária ou definitivamente o usuário que apresente alguma
informação que não seja verdadeira, podendo, ainda, fazê-lo em relação aos
usuários cujo o Uainov não consiga contatar para a verificação dos dados. Ao
ser cancelado o cadastro do usuário, automaticamente será cancelado seu
acesso ao uso deste sistema e também a qualquer serviço a ele relacionado,
não sendo devido ao usuário, por esse motivo, o direito a qualquer sorte de
indenização ou ressarcimento.
4. Da Participação do Usuário
4.1. Todos os participantes serão submetidos ao Sistema de Classificação de Pontos.

4.2. Ao criar uma ideia o participante ganhará 5 (cinco) pontos.
4.3. Quando um participante “curtir” uma ideia de determinado autor pela primeira
vez, o autor da ideia ganhará 15 (quinze) pontos.
4.4. Cada vez que o participante com conta validada “curtir” uma ideia de outro
participante ou comentá-la, este participante ganhará 1 (um) ponto por cada
atividade.
4.5. Na situação em que o participante “não curtir” a ideia de outro participante, não
serão computados pontos.
4.6. Na hipótese de o participante “curtir” (a partir da segunda vez) ou comentar
uma ideia, o autor da ideia ganhará 1 (um) ponto por cada atividade. Caso uma
ideia receba mais de 1 (um) comentário do mesmo participante, a pontuação
por esses comentários estará limitada apenas a 1 (um) ponto por participante
na respectiva ideia.
5. Da Conduta do Usuário
5.1. O usuário concorda que qualquer informação por ele publicado ou armazenado
por meio deste sistema será de sua total responsabilidade, sendo vedado o uso
para a prática de atos que violem qualquer lei ou regulamento local, estadual,
nacional ou internacional que lhe seja aplicável.
5.2. O usuário concorda em não transmitir, exibir ou disponibilizar conteúdo ilegal,
ofensivo à honra alheia, que invada a privacidade alheia, que seja obsceno,
racista, homofóbico ou de qualquer natureza discriminatória, bem como é
igualmente vedado assumir a "personalidade" de outra pessoa, física ou jurídica
ou ainda falsamente apresentar-se como membro de entidade ou organização
de qualquer natureza da qual não faça parte.
5.3. O Usuário concorda em respeitar as pessoas e instituições, não agindo,
portanto, de forma a praticar os crimes de calúnia, injúria ou difamação
descritos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Portanto, caso
o usuário desrespeite tais normas, estará sujeito à exclusão do perfil, como às
penalidades previstas na lei pela parte prejudicada.
5.4. O Uainov não se responsabilizará civil ou penalmente em virtude de eventuais
danos morais ou materiais causados pelo conteúdo inserido e publicado no
sistema, sejam tais danos causados a outros usuários cadastrados ou a
terceiros que porventura não estejam cadastrados como usuários.
5.5. Quando do recebimento de denúncia sobre violação às condições estabelecidas
neste Termo, especialmente quanto à prática de ilícitos, o Uainov inabilitará o
usuário, bem como tornará indisponível o conteúdo por ele transmitido, sem
que a este seja devido, por esse motivo, o direito a qualquer sorte de
indenização ou ressarcimento.
6. Das Restrições
6.1. O usuário não deve usar as funcionalidade e serviços do Uainov para armazenar
ou transmitir vírus de computador, worms, bombas de tempo, cavalos de Tróia
e outros códigos, rotinas, arquivos, scripts, agentes ou programas prejudiciais
ou maliciosos.
6.2. O usuário não deve usar as funcionalidade e serviços do Uainov para armazenar
ou distribuir qualquer informação, materiais ou dados de assédio, ameaça,

violação, difamação, ilegalidade, obscenidade ou que viole a privacidade ou os
direitos de propriedade intelectual de terceiros
6.3. É restringido aos usuários vender, revender, alugar, oferecer qualquer acordo
de compartilhamento, ou qualquer serviço no Uainov.
6.4. É restringido aos usuários interferir no funcionamento ou interromper a
integridade ou o desempenho dos serviços e funcionalidade do Uainov, ou
dados de terceiros contidos na plataforma.
6.5. É proibido obter acesso não autorizado aos serviços e funcionalidades do
Uainov, ou quaisquer sistemas e redes associados, ou ainda modificar, fazer
trabalhos derivados, desmontar, descompilar ou engenharia reversa do Uainov,
dos serviços ou de qualquer componente do mesmo.
7. Dos Direitos Autorais
7.1. O usuário não poderá infringir direitos de terceiros, sobretudo os direitos
autorais tais como reproduzir, modificar ou divulgar obra alheia sem
autorização prévia do titular.
7.2. O usuário, ao aceitar o presente Termo de Uso, autoriza o acesso público aos
materiais inseridos no sistema.
7.3. O usuário se responsabiliza pelo conteúdo que inserir no Uainov e deverá
observar a legislação em vigor, tanto sob o aspecto formal (como a questão dos
direitos autorais) quanto para o conteúdo. O usuário envolvido em denúncias
de irregularidades ou infrações a direitos de terceiros desde já, exime o Uainov
de eventuais litígios decorrentes dos danos que causar.
8. Das Responsabilidades
8.1. É responsabilidade da ProGolden disponibilizar a plataforma Uainov e mantê-la
no ar para todos os usuários em tempo integral, exceto em casos de
atualizações no sistema, ataques à rede ou casos de força maior.
8.2. É responsabilidade do usuário manter sua conta segura, não passando seu
login e senha para terceiros.
8.3. Não caberá à ProGolden ou membros da equipe Uainov fornecer suporte
técnico à plataforma, sendo de responsabilidade de cada usuário o aprendizado
às funcionalidades e as ações nelas realizadas, exceto em casos onde o serviço
de suporte for adquirido pelo usuário.
9. Da Modificação deste Termo de Uso
9.1. O Uainov reserva o direito de modificar cláusulas e condições contidas neste
Termo de Uso, a qualquer tempo sem prévio aviso, por meio da atualização do
mesmo neste sistema.
9.2. Estas modificações entrarão em vigor a partir de sua publicação neste sítio.
10. Ao Ingressar no Uainov o Usuário:
10.1.
Declara que conhece e aceita de forma incondicional os presentes
“Termos de Uso”, sem quaisquer ressalvas.
10.2.
Autoriza, desde já, que a PROGOLDEN e/ou terceiros por ela autorizados,
divulgue seu nome, imagem e voz por todos os meios públicos existentes,
incluindo, mas não se limitando a, anúncios publicitários, internet, revistas, site,
redes sociais, entre outros.

10.3.
Abstêm-se de distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reenviar ou
utilizar o conteúdo do site e da aplicação do “Uainov” com finalidades públicas
ou comerciais.
10.4.
Declara-se ciente de que, nada contido no site e na aplicação do “Uainov”
deverá ser interpretado como concessão, por inferência ou caducidade, ou
qualquer outra forma, de licença ou direito de uso de qualquer marca ou
logomarca exibida.
10.5.
Declara-se igualmente ciente de que todo o material que ele transmitir
ou enviar, seja através do site ou da aplicação do “Uainov”, incluindo ideias,
comentários, sugestões, conceitos, know how, inovações, entre outros, poderá
ser utilizado, adaptado e/ou aproveitado pela PROGOLDEN ou por terceiros por
ela autorizados com qualquer finalidade, incluindo mas não se limitando à
possibilidade de reprodução, exibição, transmissão, publicação, entre outras
formas de utilização, não sendo devido ao participante o pagamento de
royalties ou indenização, seja a que título for;
11. Do Foro e da Legislação Aplicável
11.1.
O presente Termo de Uso é regido pelo Código Civil Brasileiro e demais
normas vigentes da República Federativa do Brasil.
11.2.
Fica eleito como competente para solucionar eventuais controvérsias
decorrentes do presente Termo de Uso o Foro da Comarca de Lavras - MG, na
República Federativa do Brasil.

Lavras, 27 de novembro de 2017

