
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies dispõe sobre cookies e outras tecnologias de 

rastreamento semelhantes – que são utilizadas no site institucional e aplicações 

web da SIC. 

 

1. O que são Cookies? 

Os cookies são pequenos arquivos armazenados no computador de um usuário 

por um navegador para personalizar um site para futuras visitas. Esses cookies 

podem ser usados puramente para melhorar a experiência do usuário, 

customizar serviços e também para direcionar anúncios. 

Os cookies compõem a principal tecnologia de rastreamento e monitoramento 

de usuários na Internet. Permitem a análise de navegação do usuário por um 

período certo de tempo. 

Os cookies têm diversas finalidades, tais como: (a) lembrar as preferências e 

configurações do usuário; (b) determinar a popularidade de um conteúdo; (c) 

veicular e medir a eficácia de campanhas publicitárias; (d) analisar o tráfego e 

as tendências do site; e (e) entender, de maneira geral, os comportamentos e 

interesses das pessoas que interagem os serviços oferecidos pelos sites.  

 

2.  Classificação dos Cookies quanto à origem da coleta 

i. Cookies Primários (Próprios) - os cookies primários são colocados em 

seu dispositivo diretamente pelo site da SIC que você está visitando; 

ii. b. Cookies de Terceiros - são os cookies colocados no seu dispositivo, 

não pelo site da SIC que você está visitando, mas por terceiros, como um 

anunciante ou sistema analítico.  

 

3. Classificação dos Cookies quanto às suas Funcionalidades 

i. Cookies Estritamente Necessários  

Estes cookies são essenciais para você navegar no site e aplicações web 

disponibilizados pela SIC e usar seus recursos. São necessários para acessar 

áreas seguras do site e não podem ser desligados. VOCÊ pode configurar o seu 

navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas 

partes de algumas aplicações web podem não funcionar.  

 



ii. Cookies de Preferências 

Estes cookies permitem que um site se lembre de escolhas que você fez no 

passado, como o idioma de sua preferência, a região para a qual gostaria de 

obter os relatórios meteorológicos ou quais são seu nome de usuário e senha 

para que você possa automaticamente conectar-se a um site. Estes cookies 

permitem que a aplicação web forneça uma funcionalidade e personalização 

melhoradas. Podem ser próprios ou de terceiros. Se não permitir estes cookies 

algumas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente. 

 

iii. Cookies de Estatística  

Também conhecidos como “Cookies de Desempenho”, esses cookies coletam 

informações sobre como os visitantes utilizam um site. Eles ajudam-nos a saber 

quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se 

movimentam pelas aplicações Web. 

Estes cookies não recolhem informações que identifiquem um visitante, pois, 

todas as informações que estes cookies recolhem é agregada e, portanto, 

anônima. Elas são usadas apenas para melhorar o desempenho do site. Além 

disso, alguns desses cookies são de análise, definidos com software de análise 

da Web de terceiros, que nos permitem entender mais sobre como nosso site é 

usado. 

 

iv. Cookies de Marketing 

Estes cookies são utilizados para fornecer anúncios mais relevantes para o 

usuário e para os seus interesses. São também utilizados para limitar o número 

de vezes que se vê um anúncio, bem como para ajudar a medir a eficácia de 

uma campanha publicitária, são normalmente colocados por redes de 

publicidade com a permissão do operador do site. Estes são cookies persistentes 

e quase sempre provenientes de terceiros. 

 

5. Classificação dos Cookies quanto à Duração 

Em termos de duração, os cookies são classificados da seguinte forma: 

a) Cookies de Sessão - São cookies temporários e expiram quando você 

fecha o navegador (ou quando a sessão termina). 

b) Cookies Persistentes - Esta categoria abrange todos os cookies que 

permanecem em seu disco rígido até que você os apague ou seu 

navegador o faça, dependendo da data de expiração do cookie. Todos os 



cookies persistentes têm uma data de expiração escrita em seu código, 

mas sua duração pode variar 

 

6. Informações adicionais sobre cookies: 

Se tiver interesse em obter maiores esclarecimento informações sobre cookies, como 

gerenciar, excluir e até mesmo como visualizar quais cookies foram configurados em 

seu dispositivo allaboutcookies.org e youronlinechoices.eu. 

 

7. Gerenciamento dos Cookies 

Nós, do SIC, levamos a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos 

usuários dos seus produtos e serviços à sério, e por isso, garantimos a 

transparência das informações acerca dos tipos de cookies que utilizamos e para 

quais finalidades. 

Você pode, a qualquer momento, restringir, desativar ou excluir os cookies 

ajustando as configurações do navegador. Para obter mais informações, 

consulte a seção "Preferências de Cookies".  

 

8. Onde encontrar nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados 

Pessoais? 

Em caso de dúvidas, sugerimos que você consulte a nossa Política de 

Privacidade, através dos 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/  

https://agostinianos.org.br/
https://epsa.com.br/
https://escolasantoagostinho.org.br/
https://aiacom.org.br/
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/  

 

9.  Informações de Contato do nosso Encarregado pelo Tratamento dos 

Dados Pessoais (DPO) 

Caso você precise de ajuda para entender melhor o conteúdo desta Política de 

Cookies ou em caso de informações e dúvidas, você poderá entrar em contato 

com o nosso Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais (DPO), por meio 

dos dados de contato abaixo: 

Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais 

Leila Oliveira 

privacidade@sicbh.com.br 

10. Gerenciamento e Histórico das versões da Política de Cookies 

Versão Data Descrição das principais alterações 

1 12/07/2022 Emissão do Procedimento Organizacional 

 

11. Legislação e Foro 

Esta Política de Cookies será regida, interpretada e executada de acordo com 

as Leis vigentes da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei Federal 

nº. 13.709/2018 (LGPD), independentemente das Leis de outros estados ou 

países, sendo competente o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte no 

Estado de Minas Gerais - MG, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste 

documento. 

 

 

https://bh.santoagostinho.com.br/
https://gz.santoagostinho.com.br/
https://ct.santoagostinho.com.br/
https://nl.santoagostinho.com.br/

