PROGRAMA ACESSA ESCOLA

TERMO DE ADESÃO

Este termo disciplina as condições de uso dos recursos da Internet, disponibilizados pelo Programa Acessa Escola, da Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, ao usuário__________________________________________Matriculado na Escola
Estadual ______________________________________, RA___________________, mediante as condições aqui descritas.

I- As Condições de Uso da INTERNET
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O acesso é gratuito e há o limite de 30 (trinta) minutos por sessão, durante o qual o usuário poderá permanecer
conectado à INTERNET conforme o agendamento previsto nas regras gerais de acesso.
O limite de tempo poderá ser ampliado em mais 30 (trinta) minutos caso não haja espera.
Em caso de espera o usuário poderá utilizar novamente o acesso, desde que se dirija ao final da fila.

II- O Cadastramento do Usuário
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A partir da aceitação dessas regras, o usuário adquire o direito de obter o acesso gratuito à INTERNET dentro
do Programa Acessa Escola.

III- As Obrigações do Usuário
Ao usuário não será permitido o acesso para:
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Obter informações a respeito de terceiros, em especial endereços de correio eletrônico, sem anuência do titular;
Transmitir arquivos contendo vírus ou que de qualquer forma possam prejudicar o programa ou equipamentos de terceiros;
Obter softwares ou informações de qualquer natureza, amparados por lei de proteção à privacidade ou à
propriedade intelectual, salvo se detiver as respectivas licenças e/ou autorizações;
Tentar violar sistemas de segurança de informações de terceiros, ou tentar obter acesso não autorizado a rede de
computadores conectadas à INTERNET; realizar correntes, pirâmides, bolas de neve, etc.;
Realizar “spam” (envio de mensagens não solicitadas para uma lista de endereços de correio eletrônico);
Divulgar ou acessar fotos ou textos contendo apologia ou incitação ao crime ou racismo;
Divulgar ou acessar fotos ou textos eróticos de qualquer natureza;
Realizar injúria, calúnia ou difamação e ameaças por e-mail, web page ou news group;
Acessar salas de jogos, com exceção para jogos de caráter educativo, a critério da Coordenação do Programa;
Instalar softwares de qualquer natureza sem autorização do Programa Acessa Escola

Único – O usuário fica ciente de que o não cumprimento de qualquer uma das regras acima acarretará sanções que irão da simples
advertência verbal até o CANCELAMENTO do direito de uso, dependendo da gravidade da falta, ou caso se trate de reincidência.
IV- Responsabilidades Limitadas do Programa Acessa Escola
O Programa se exime integralmente de qualquer responsabilidade por custos, prejuízos e/ou danos causados a usuários ou a terceiros por:
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Conteúdo, propaganda, produtos, serviços contidos ou oferecidos em sites visitados através do acesso por ele
ofertado e possíveis negociações;
Falhas no sistema de acesso, ainda que por motivo que lhe seja atribuível, ficando estabelecido que o acesso será
fornecido tal como estiver disponível.

V- Alterações nos Termos e Condições
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O Programa se reserva o direito de alterar unilateralmente termos e condições da presente Adesão, notadamente,
mas não exclusivamente, as previstas na cláusula I, item 1, informando as alterações e solicitando a confirmação do
interesse em permanecer como usuário do Programa Acessa Escola.

São Paulo, ______ de _________________ de 20___

___________________________________________________
Aceite da Escola Estadual/Assinatura

_____________________________________________
Assinatura do Aluno/ou Pai/Responsável

