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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

1- Boas-Vindas! 

Seja muito bem-vindo (a) ao website (“site”) da nossa Instituição.  Estamos muito felizes com a sua 

visita. 

A PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO DO BRASIL por meio da AÇÃO DA 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO E CORREIA, AGOSTINIANOS, Organização 

Religiosa, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, de promoção humana, inscrita no CNPJ sob 

o n.º 17.773.944/0001-02, com endereço na Rua Mato Grosso, nº 936, 1º andar - Bairro Santo 

Agostinho, na cidade de Belo Horizonte - MG, CEP 30190-085A e 

SOCIEDADE INTELIGÊNCIA E CORAÇÃO - SIC é sociedade civil sem fins lucrativos de caráter 

beneficente, educativo, cultural, de assistência social e de promoção humana, com sede na Rua 

Mato Grosso, 960 10º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-085, Belo Horizonte/MG, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 17.222.969/0001-00, mantenedora das unidades mantidas abaixo, e na 

qualidade de agente de tratamento de dados pessoais - CONTROLADORA, tem o compromisso de 

garantir a maior transparência possível aos USUÁRIOS, visitantes, parceiros e utilizadores do 

nosso website e demais aplicações web controladas ou disponibilizadas pela SIC.  

 

UNIDADE CNPJ ENDEREÇO CEP 

ESCOLA 

PROFISSIONALIZANTE 

SANTO AGOSTINHO 

17.222.969/0024-04 Av. Deputado Antônio Lunardi, nº 

98, Bairro Brasil Industrial, Belo 

Horizonte – MG 

30626-110 

ESCOLA SANTO 

AGOSTINHO 

17.222.969/0019-39 Rua Santa Bárbara, 588 – Bairro 

Vila Aparecida, Bragança Paulista 

– SP 

12912-680 

COLÉGIO AIACOM 17.222.969/0023-15 Rua Barão do Bom Retiro, nº 920, 

Bairro Engenho Novo, na cidade 

do Rio de Janeiro – RJ 

20715-003 

CENTRO EDUCACIONAL 

AGOSTINIANO ECOLOGIA 

INTEGRAL - ILALI 

17.222.969/0008-86 Rua Diamantes, nº 400 – 

Travessia da Serra, Mário Campos 

- MG 

32470-000 

COLÉGIO SANTO 

AGOSTINHO – Unidade Belo 

Horizonte 

17.222.969/0002-90 Av. Amazonas, n.º 1803, bairro 

Santo Agostinho, na cidade de 

Belo Horizonte – MG 

30180-007 
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COLÉGIO SANTO 

AGOSTINHO – Unidade 

Gutierrez 

17.222.969/0007-03 Rua Daniel de Carvalho, nº. 1424, 

Gutierrez, na cidade de Belo 

Horizonte - MG  

30441-152 

COLÉGIO SANTO 

AGOSTINHO – Unidade 

Contagem 

17.222.969/0016-96 Rua Marte, nº. 435, Jardim Riacho, 

na cidade de Contagem - MG  

32241-250 

COLÉGIO SANTO 

AGOSTINHO – Unidade 

Nova Lima 

17.222.969/0004-52 Rua das Cores, nº. 355, Vale dos 

Cristais, na cidade de Nova Lima - 

MG 

34008-053 

 

Nestes ‘’TERMOS E CONDIÇÕES DE USO’’ o usuário dos serviços ofertados pela SIC encontrará 

informações sobre: o funcionamento do serviço e as regras aplicáveis a ele; o arcabouço legal 

relacionado à prestação do serviço; as responsabilidades do usuário ao utilizar o serviço; as 

responsabilidades da SIC ao prover o serviço; informações para contato, caso exista alguma dúvida 

ou seja necessário atualizar informações; e o foro responsável por eventuais reclamações caso 

questões deste Termo de Uso tenham sido violadas. 

 

2- O que são os Termos e Condições de Uso e para que servem? 

Estes Termos e Condições de Uso constituem um contrato vinculante entre VOCÊ, como 

USUÁRIO, e a SIC, e regem seu acesso e uso: (a) dos sites da SIC e seus subdomínios; (b) de 

quaisquer outros sites, interfaces ou aplicativos nos quais a SIC disponibilize seus recursos, 

inclusive aplicativos de celular, tablet ou de outros dispositivos eletrônicos; e (c) de todos os serviços 

relacionados aos recursos disponibilizados pela SIC.  

Caso você não concorde com nossos TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, não deve seguir com a 

navegação. 

 

3- Quais são os deveres dos usuários? 

Antes de utilizar as aplicações web da SIC, o USUÁRIO deverá ler atentamente todo o conteúdo 

deste documento e, caso esteja de acordo, poderá prosseguir com sua navegação e utilização das 

nossas funcionalidades, aplicações, conteúdo, produtos e serviços.  

As informações de acesso, quando necessárias, são pessoais e intransferíveis, não podendo ser 

compartilhadas para o acesso de terceiros. VOCÊ se declara ciente da impossibilidade de 

compartilhar seus dados de acesso com qualquer terceiro. 

Ao acessar as Aplicações Web da SIC, VOCÊ se responsabiliza por identificar, compreender e 

cumprir todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis. VOCÊ também concorda que é proibido 
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e se abstém de realizar qualquer ato que possa constituir uma violação de privacidade ou ferir 

qualquer direito da SIC ou de terceiros, incluindo, por exemplo, fazer uso das Aplicações Web para 

difamar ou caluniar a SIC, seus funcionários, alunos ou outras pessoas; fazer a transferência de 

arquivos que contenham vírus que possam causar danos aos sistemas usados pela SIC e/ou a 

pessoas; postar ou transmitir qualquer material não autorizado, inclusive, mas não apenas, material 

que, em nossa opinião, causar problemas, perdas ou constituir uma infração à segurança da rede, 

ser difamatório, racista, obsceno, ameaçador, pornográfico ou, de qualquer outra forma, ilegal, 

respondendo integralmente pelas ações que der causa. 

Ao acessar as aplicações Web, é possível que, em determinadas situações, VOCÊ compartilhe 

documentos e informações com a SIC e com outras pessoas que, eventualmente, possam estar 

no mesmo ambiente virtual que VOCÊ (como em sala de aula virtual, por exemplo). Ao fazer uso 

das Aplicações Web da SIC você consente e autoriza a divulgação de atividades realizadas na 

escola ou em seus eventos incluindo, mas sem se limitar, a sua imagem, nome e voz, de acordo 

com as necessidades específicas de cada situação e/ou Projeto. 

Ao aceitar nossos “Termos e Condições de Uso”, “VOCÊ - USUÁRIO”, reconhece ser o único 

responsável pelo fornecimento de informações e dados pessoais corretos, precisos, atualizados, 

claros e relevantes para o cadastro e/ou demais finalidades às quais forem indispensáveis ao seu 

tratamento. O USUÁRIO do serviço também é o responsável pela atualização das suas 

informações pessoais e consequências na omissão ou erros nas informações pessoais 

cadastradas. 

Deste modo, a SIC se exime de toda e qualquer responsabilidade pela prestação de informações 

falsas, imprecisas, equivocadas, fraudulentas, obscuras e/ou inexatas, bem como por eventuais 

danos e prejuízos causados ao “USUÁRIO”, à terceiros ou à própria em decorrência de tais 

informações e dados pessoais – eivados de qualquer imprecisão, desatualização, equívoco, 

inexatidão – quanto do fornecimento pelo “USUÁRIO.” 

O USUÁRIO é responsável pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos 

(inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros usuários, de terceiros, inclusive 

direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam causados à SIC, a 

qualquer outro Usuário, ou, ainda, a qualquer terceiro, inclusive em virtude do descumprimento do 

disposto nestes Termos de Uso ou de qualquer ato praticado a partir de seu acesso ao serviço. 

Tendo em vista que a SIC lida com informações pessoais, o USUÁRIO concorda que não usará 

robôs, sistemas de varredura e armazenamento de dados (como “spiders” ou “scrapers”), links 

escondidos ou qualquer outro recurso escuso, ferramenta, programa, algoritmo ou método 

coletor/extrator de dados automático para acessar, adquirir, copiar ou monitorar o serviço, sem 

permissão expressa por escrito da SIC. 

Por fim, ao “ACEITAR” os nossos “TERMOS E CONDIÇÕES DE USO”, “VOCÊ – USUÁRIO” se 

declara como sendo o único e exclusivo responsável pelas informações fornecidas na ocasião do 

seu acesso às nossas Aplicações Web, responsabilizando-se, portanto, perante terceiros, por 
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eventuais danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas, incompletas, fraudulentas, 

imprecisas, omissas e/ou inverídicas que eventualmente tiverem sido fornecidas por “VOCÊ.” 

Caso o USUÁRIO descumpra o disposto nestes Termos de Uso, ou seja, investigado em razão de 

má conduta, a SIC poderá restringir imediatamente seu acesso, até que a situação seja 

razoavelmente esclarecida. O USUÁRIO também deverá responder legalmente por essa conduta. 

 

4- Descrição dos nossos serviços e objeto da nossa propriedade web 

Proporcionamos e oferecemos por meio das nossas aplicações web, os seguintes produtos e 

serviços: 

 

PROVÍNCIA: 

a. Informações gerais sobre a nossa instituição, nosso ramo de atuação e nosso objeto de negócio; 

b. Acessos e usos de algumas de nossas plataformas;  

c. Cadastro em nossas plataformas, de maneira gratuita;  

d. Informações sobre os nossos canais de atendimento: Fale Conosco e Política de Privacidade;  

e. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações, boletins informativos, newsletters 

ou outras atividades voltadas para divulgação ou promoção dos serviços;  

f. Compartilhamento de materiais. 

 

COLÉGIOS: 

a. Informações gerais sobre a nossa instituição, nosso ramo de atuação e nosso objeto de negócio; 

b. Acessos e usos de algumas de nossas plataformas;  

c. Download, acesso e uso de quaisquer de nossos aplicativos;  

d. Cadastro em nossas plataformas, de maneira gratuita;  

e. Informações sobre os nossos canais de atendimento: “Fale conosco: contate nossa Central de 

Relacionamento, contato da equipe pedagógica, contate nossa assessoria de imprensa, e Trabalhe 

conosco;  

f. Cadastro para participação em atividades, cursos e eventos promovidos pelo realizados em 

parceria com o Colégio, por terceiros, quando aplicável;  

g. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações, boletins informativos, newsletters 

ou outras atividades voltadas para divulgação ou promoção dos produtos e serviços do Colégio;  

h. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações sobre vagas de emprego abertas 

pela SIC; 
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j. Compartilhamento de materiais. 

 

AIACOM: 

a. Informações gerais sobre a nossa instituição, nosso ramo de atuação e nosso objeto de negócio; 

b. Acessos e usos de algumas de nossas plataformas;  

c. Serviços de atendimento por meio dos canais de atendimento: Fale conosco, contato da 

secretaria escolar e Trabalhe Conosco;  

d. Cadastro para participação em atividades, cursos e eventos promovidos pelo realizados em 

parceria com o Colégio, por terceiros, quando aplicável;  

e. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações sobre vagas de emprego abertas 

pela SIC; 

f. Compartilhamento de materiais. 

 

ESA: 

a. Informações gerais sobre a nossa instituição, nosso ramo de atuação e nosso objeto de negócio; 

b. Acessos e usos de algumas de nossas plataformas;  

c. Download, acesso e uso de quaisquer de nossos aplicativos;  

d. Cadastro em nossas plataformas, de maneira gratuita;  

e. Serviços de atendimento por meio dos canais de atendimento: Fale conosco, contato da Escola 

e Trabalhe Conosco;  

f. Cadastro para participação em atividades, cursos e eventos promovidos pelo realizados em 

parceria com a Escola por terceiros, quando aplicável;  

g. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações sobre vagas de emprego abertas 

pela SIC; 

h. Compartilhamento de materiais. 

 

EPSA: 

a. Informações gerais sobre a nossa instituição, nosso ramo de atuação e nosso objeto de negócio; 

b. Acessos e usos de algumas de nossas plataformas;  

c. Download, acesso e uso de quaisquer de nossos aplicativos;  

d. Cadastro em nossas plataformas, de maneira gratuita;  
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e. Serviços de atendimento por meio dos canais de atendimento: Fale conosco, contato da Escola 

e Trabalhe Conosco;  

f. Cadastro para participação em atividades, cursos e eventos promovidos pelo realizados em 

parceria com a Escola por terceiros, quando aplicável;  

g. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações, boletins informativos, newsletters 

ou outras atividades voltadas para divulgação ou promoção dos produtos e serviços da Escola;  

h. Cadastro para contato ou para o recebimento de informações sobre vagas de emprego abertas 

pela SIC; 

i. Compartilhamento de materiais. 

 

ECOLOGIA INTEGRAL: 

a. Informações gerais sobre o projeto e ações; 

b. Serviço de atendimento por meio do canal de atendimento: Fale conosco; 

c. Compartilhamento de materiais. 

 

5- Avisos Legais 

ATENÇÃO: APESAR DE TODOS OS ESFORÇOS REALIZADOS PARA MANTER A PRECISÃO 

E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS, A SIC NÃO PODE GARANTIR OU 

ASSUMIR QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO À SUA CONFIABILIDADE, EXATIDÃO, 

VALIDADE, ATUALIDADE, UTILIDADE, INTEGRIDADE, PERTINÊNCIA, OPORTUNIDADE OU 

ABRANGÊNCIA, NÃO SENDO, PORTANTO, RESPONSÁVEL POR EVENTUAIS PREJUÍZOS, 

PERDAS OU DANOS OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DA SUA VISITA E USO DAS NOSSAS 

APLICAÇÕES WEB.  

POR ISSO, VOCÊ - USUÁRIO É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR A CONFIABILIDADE DAS 

INFORMAÇÕES ANTES DE TOMAR ALGUMA DECISÃO OU PRATICAR ALGUM ATO. 

AINDA, A SIC NÃO ENDOSSA, VERIFICA OU GARANTE A PRECISÃO OU CONFIABILIDADE 

DE QUALQUER OPINIÃO EXIBIDA OU PUBLICADA EM NOSSS APLICAÇÕES WEB, OU AINDA 

QUALQUER CONSELHO, OPINIÃO OU RECOMENDAÇÃO OFERECIDA POR TERCEIROS 

(INCLUINDO ADDS DE PUBLICIDADE) OU PELOS DEMAIS USUÁRIOS DAS PLATAFORMAS.  

ASSIM, TENHA CONSCIÊNCIA DOS “AVISOS LEGAIS” DISPOSTOS NESTE DOCUMENTO, 

POIS, APÓS LER E CONCORDAR, VOCÊ – USUÁRIO, EXPRESSAMENTE DECLARA E 

RECONHECE QUE QUALQUER DECISÃO TOMADA COM BASE EM TAIS INFORMAÇÕES E 

CONTEÚDO SERÁ FEITA POR BASE NO SEU LIVRE DISCERNIMENTO. 

 

6- Utilização das Aplicações, Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais dos Usuários 
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A utilização de aplicações web não implica, necessariamente, o fornecimento de dados pessoais. 

No entanto, quando necessários para alguma operação, serão tratados nos termos definidos nas 

Políticas de Privacidade e de Cookies da SIC. 

 

7- Propriedade Intelectual e Industrial 

A SIC é a detentora ou licenciada dos direitos autorais de todas as informações disponibilizadas 

no seu website, de todos os direitos de propriedade intelectual e direitos conexos, salvo disposição 

em sentido contrário. Por isso, fica vedado expressamente a utilização do seu nome, sua marca 

e/ou seu logotipo - salvo, exceto e somente - quando houver a prévia, expressa e escrita 

autorização para tanto, com estrita observância aos ditames legais. 

Nossas aplicações web e todo o conteúdo por elas disponibilizadas são protegidos pela Lei nº. 

9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e Lei nº. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). Assim, 

desde que “VOCÊ - USUÁRIO” cumpra todas as regras dispostas nestes “TERMOS E 

CONDIÇÕES DE USO”, poderá acessar e utilizar-se do nosso website – além de baixar e/ou copiar 

nosso conteúdo e outros materiais disponibilizados, desde que/apenas/e tão somente - para fins 

exclusivamente de uso pessoal e desde que respeite todos os avisos relacionados aos direitos de 

propriedade intelectual, autoral e industrial que forem pertencentes à SIC. 

Ao acessar o site ou qualquer aplicação web disponibilizada pela SIC, o USUÁRIO declara que irá 

respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e os decorrentes da proteção de marcas, 

patentes e/ou desenhos industriais, depositados ou registrados em, bem como todos os direitos 

referentes a terceiros que porventura estejam, ou estiverem de alguma forma, disponíveis no 

serviço. O simples acesso ao serviço não confere ao USUÁRIO qualquer direito ao uso dos nomes, 

títulos, palavras, frases, marcas, patentes, imagens, dados e informações, dentre outras, que nele 

estejam ou estiverem disponíveis, ressalvado o uso pessoal, quando aplicável, para obter a 

prestação dos serviços ofertados pela SIC. Então, atente-se ao copiar, fazer download, imprimir, 

armazenar, utilizar, compartilhar e/ou divulgar qualquer conteúdo e/ou materiais do website e 

demais aplicações web disponibilizadas pela SIC. 

 

8- Links para Sites, Aplicações e Aplicativos de Terceiros 

Nosso website e aplicações web podem conter links para sites e aplicações web de “TERCEIROS” 

– nestes casos, o “USUÁRIO” estará sujeito aos TERMOS E CONDIÇÕES DE USO e POLÍTICAS 

DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS de propriedade destes “TERCEIROS”. 

Nossos “TERMOS E CONDIÇÕES DE USO”, NÃO SÃO VÁLIDOS EM SITES E APLICAÇÕES DE 

“TERCEIROS”. A mera existência de links de terceiros não implica em relação de endosso ou/e de 

patrocínio da SIC junto a estes - motivo pelo qual fica a SIC isento de qualquer responsabilidade 

em relação a estes. 

Assim, orientamos os nossos “USUÁRIOS” que leiam atentamente todos os documentos de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais quando da utilização de qualquer serviço e/ou produto 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument
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decorrentes da sua navegação em sites institucionais e/ou aplicações web do SIC e/ou de 

“TERCEIROS.” 

 

9- Redes Sociais 

A SIC está presente em várias redes sociais (Facebook, YouTube, Twitter e Instagram) tendo 

criado os seus perfis nas redes sociais para estar mais perto dos seus USUÁRIOS, divulgando a 

sua atividade, fomentando um diálogo transparente e construtivo com e entre toda a comunidade.  

As presenças oficiais da SIC nas redes sociais são regidas pelos termos e condições de utilização 

das redes sociais onde está presente. 

VOCÊ, USUÁRIO, não deve em situação alguma, fornecer informação falsa, incorreta, fraudulenta 

ou especulativa, reservando-se a SIC o direito de excluir essas mensagens, bem como o acesso 

do perfil do utilizador aos seus perfis nas redes sociais. 

O conteúdo inserido pelos utilizadores nas redes sociais da SIC representa a opinião do respectivo 

autor e não reflete necessariamente as opiniões ou políticas da SIC, que não se responsabiliza 

pelas opiniões apresentadas nos seus perfis nas redes sociais pelos seus utilizadores, e não 

assume qualquer garantia sobre a veracidade ou exatidão das informações contidas no mesmo, 

declinando assim qualquer responsabilidade na sua publicação. 

A SIC se reserva o direito de, a seu critério, cancelar e encerrar qualquer das suas contas ou perfis 

nas redes sociais, bem como remover ou não publicar qualquer formato de conteúdos cujo teor 

seja manifestamente racista, sexista, abusivo, que incite a violência, obsceno, que contenha 

falsidades, seja difamatório, discriminatório, ou que remeta para atividades ilegais. Os conteúdos 

publicados por perfis que aparentem ser falsos serão removidos, não sendo ainda permitidos 

conteúdos de caráter promocional, comercial ou publicitário. 

 

10- Limitação de Responsabilidades 

Para o correto e adequado funcionamento do nosso website - torna-se indispensável o acesso e 

tráfego de dados pessoais e informações entre terminais do seu computador, dispositivo móvel e 

servidores que hospedam nosso website e/ou aplicações web. Portanto, nós da SIC não 

garantimos e não nos responsabilizamos pela disponibilidade integral e ininterrupta dos serviços 

aqui fornecidos, além de não possuirmos qualquer ingerência e responsabilidade por eventuais 

falhas no tráfego destes dados pessoais e/ou informações quando do acesso a este website. 

Sob nenhuma circunstância, a SIC será responsabilizada de qualquer forma, por quaisquer 

reclamações, danos, perdas, despesas, custos ou responsabilidades de qualquer natureza que 

possam decorrer direta ou indiretamente do uso ou da incapacidade de uso deste ou, ainda, da 

confiança das informações e materiais deste website, mesmo que advertida a possibilidade de tais 

danos. 
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Nosso website também poderá conter links para outras páginas da internet, no entanto, não somos 

responsáveis por quaisquer conteúdos e/ou materiais presentes e disponibilizados nestes sites de 

terceiros. Assim, “VOCÊ - USUÁRIO”, reconhece e concorda que o SIC não será responsável e 

nem responsabilizado, direta ou indiretamente por quaisquer danos causados ou perdas sofridas 

em razão do uso ou da confiança em informações ou materiais obtidos em sites de terceiros. 

 

11-  Duração e Término de Serviços 

Ao SIC fica reservado o direito de terminar, interromper ou suspender unilateralmente e há 

qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, o fornecimento de conteúdo e/ou das 

aplicações web, sem prejuízo do disposto no presente documento. 

 

12- Alterações destes Termos e Condições de Uso 

A SIC reserva-se o direito de alterar este documento a qualquer momento mediante publicação da 

versão atualizada e do gerenciamento das suas versões por meio dos seus endereços eletrônicos: 

 

UNIDADE SITE 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 

DO BRASIL 

https://agostinianos.org.br/  

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO 

AGOSTINHO 

https://epsa.com.br/  

ESCOLA SANTO AGOSTINHO https://escolasantoagostinho.org.br/  

COLÉGIO AIACOM https://aiacom.org.br/  

CENTRO EDUCACIONAL AGOSTINIANO 

ECOLOGIA INTEGRAL - ILALI 

https://ecologiaintegral.santoagostinho.com.br/  

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO Unidade Belo 

Horizonte 

https://bh.santoagostinho.com.br/  

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO Unidade Gutierrez https://gz.santoagostinho.com.br/  

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO Unidade Contagem https://ct.santoagostinho.com.br/  

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO Unidade Nova Lima https://nl.santoagostinho.com.br/  

 

https://agostinianos.org.br/
https://epsa.com.br/
https://escolasantoagostinho.org.br/
https://aiacom.org.br/
https://ecologiaintegral.santoagostinho.com.br/
https://bh.santoagostinho.com.br/
https://gz.santoagostinho.com.br/
https://ct.santoagostinho.com.br/
https://nl.santoagostinho.com.br/


 

Rua Mato Grosso, 960 – 10º andar – Santo Agostinho – Belo Horizonte | MG – 30190-085 
Telefone: (31) 2125-6920 

 

Importante ressaltar, que a SIC não envia comunicados individuais a seus usuários informando 

sobre alterações deste documento, vez que cada nova edição e atualizações serão publicadas em 

nosso website no próprio documento - no tópico 17 - ‘’Gerência e Versão destes Termos e 

Condições de Uso” - onde o “USUÁRIO” terão a possibilidade de acompanhar as alterações e as 

datas em que elas ocorrerem. Seu acesso contínuo ou seu uso das aplicações web significará que 

você aceita as alterações. 

 

13- Legislação e Foro Competente 

Estes TERMOS E CONDIÇÕES DE USO são regidos, interpretados e executados de acordo com 

as leis vigentes da República Federativa do Brasil, independentemente das leis de outros estados 

ou países. Assim, será competente o Foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte – MG, 

competente e apto para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias decorrentes deste 

documento. 

 

14- Gerência e Versão do Documento (Termos e Condições de Uso das Aplicações Web da 

SIC) 

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

1 22/06/2022 DOCUMENTO ORIGINAL 

 

 

 

 


