
TERMOS DE USO – PROJETO PROMOVE 

 

O presente documento ("Termos de Uso") apresenta as condições gerais para o uso da 
plataforma denominada "Promove", desenvolvida pelas Escolas Padre Anchieta Ltda. Estes 
Termos de Uso incluem a nossa Política de Privacidade https://www.anchieta.br/politica-de-
privacidade , que contém as regras e condições do uso de dados pessoais. 

Ao utilizar a Plataforma, o Participante indica que leu, aceita e concorda em cumprir estes 
Termos de Uso em sua integralidade, o qual poderá ser alterado a qualquer momento mediante 
notificação. 

A aceitação destes Termos de Uso e a concordância com a Política de Privacidade, são 
absolutamente indispensáveis à utilização da Plataforma. 

A Promove é uma ação desenvolvida pelo Grupo Anchieta para estimular e apoiar os nossos 
estudantes e familiares empreendedores, que também enfrentam os desafios ocasionados pelo 
COVID-19. 

O objetivo desta ação é divulgar, gratuitamente, os produtos ou serviços ofertados por nossos 
estudantes e familiares para que, assim, toda a comunidade conheça e tenha acesso a esses 
produtos/serviços. 

Regras para participação:  

 Apenas podem participar dessa ação alunos regularmente matriculados ou seus 
dependentes diretos. 

 Estão proibidos de participar empresas que oferecem produtos ou serviços 
semelhantes ou próximos dos oferecidos pela IES (educação básica, superior ou 
cursos livres), artigos eróticos, produtos ilícitos ou produtos que ofereçam 
algum risco ao consumidor. 

 Importante: o espaço cedido (site) pelo Grupo Anchieta destina-se apenas para 
divulgação dos serviços/produtos. A IES não tem qualquer responsabilidade 
pelos produtos ou serviços oferecidos, negociação, pagamentos ou entrega. 

 As instalações físicas da IES não devem ser utilizadas para compra (retiradas ou 
pagamentos). Toda negociação deve ser feita entre o consumidor e fornecedor 
e é de responsabilidade das empresas vendedoras. 

 A veracidade das informações fornecidas e divulgadas são de total 
responsabilidade do aluno, assim como qualquer oferta/promoção anunciada.  

 Por se tratar de ferramenta gratuita a IES se reserva ao direito de tirar do ar 
qualquer divulgação que entenda inadequada, ou qualquer fornecedor que 
venha a descumprir as normas aqui estabelecidas. 

 Se reserva, ainda, a IES o direito de encerrar a plataforma a qualquer momento, 
sem que haja qualquer direito de indenização pelos anunciantes. 

 Se obriga o anunciante a reembolsar no prazo de 48 horas qualquer prejuízo 
que possa ser ocasionado a IES, vinculado a oferta de seu produto ou serviço.  

 


