
TERMOS GERAIS DE CONDIÇÕES DE USO 

 

Quem somos 

Os cursos oferecidos nessa página são fruto de uma parceria entre a Abrasel (Associação              

Brasileira de Bares e Restaurantes) e o SEBRAE (Serviço Brasileiro De Apoio Às Micro e               

Pequenas Empresas), que tem por objetivo fomentar a melhoria da produtividade em bares e              

restaurantes do país. Aqui você encontrará conteúdo diverso, que te ajudará a melhorar os              

seus serviços e produtos, a qualquer hora e lugar que melhor lhe convir. Esperamos que tenha                

uma ótima experiência! 

São tratados aqui duas partes: o site, representado pela Abrasel e seus parceiros, e o usuário,                

representado por qualquer um que faça uso dos serviços e produtos aqui oferecidos. 

Termos de usos 

Ao usar ou visitar o site de cursos da Abrasel e seus parceiros você manifesta a sua                 

concordância com estes Termos e Condições de Uso. Se você não concordar com os Termos e                

Condições de Uso, não deverá utilizar o Serviço. Estes termos podem sofrer alterações,             

portanto fique atento as suas atualizações. 

O que fazemos 

Nesse site promovemos cursos desenvolvidos por parceria entre a Abrasel e o Sebrae, e              

eventualmente cursos de terceiros. Ao acessar links externos para esse tipo de curso, não nos               

responsabilizamos pelo conteúdo, experiencia e demais práticas. Fique atento aos termos e            

políticas em eventuais sites de terceiros 

Acesso  



Para ter acesso aos nossos cursos, será pedido ao usuário que crie uma conta individual. Essa                

conta é de uso restrito e intransferível. Ao criar sua conta, alguns dados serão pedidos ao                

usuário, sendo esse usuário o único responsável pela segurança de seu login e senha, e               

qualquer culpa por prejuízo causado ao usuário por mau uso de sua conta não poderá ser                

imputada a Abrasel e seus parceiros. Caso note alguma atividade estranha, o usuário deve              

entrar em contato com a equipe do site pelo e-mail cursos@abrasel.com.br. 

Comportamento no site 

A Abrasel e seus parceiros permitem que você utilize dos serviços e produtos oferecidos no               

site, mediante as condições abaixo as quais você concorda: 

1 - Utilizar de linguajar cortês e educado ao interagir com outros usuários da plataforma, bem                

como administradores dela; 

2 - Não tentar burlar as regras do site, copiá-lo ou fraudá-lo por meio de qualquer tipo de                  

vírus, robôs ou qualquer outra automatização que traga prejuízos a Abrasel e seus parceiros.  

3- Não utilizar o conteúdo aqui reproduzido para benefícios comerciais próprios. 

4 - Ferir qualquer outro tipo de lei nacional ou internacional  

5 – A Abrasel se reserva o direito de descontinuar qualquer serviço aqui prestado quando lhe                

for conveniente, bem como encerrar contas de usuários, sem que seja possível ao usuário              

qualquer tipo de indenização ou ressarcimento. 

Conteúdo 

Sobre o conteúdo aqui exposto, seguem algumas regras, com as quais o usuário declara              

concordar: 



1 - O conteúdo aqui disposto pertence exclusivamente a Abrasel e seus parceiros, bem como               

suas marcas e logomarcas e direitos autorais.  

2 – Esse conteúdo possui a única finalidade a transmissão do aprendizado, não sendo possível               

a transmissão de conteúdo por usuários ou Terceiros não autorizados para qualquer finalidade,             

bem como fraudá-lo de qualquer forma que seja.  

3- A Abrasel e seus parceiros não se responsabiliza pela qualidade ou utilidade percebida pelo               

usuário de seus cursos ou de terceiros, sendo que o usuário renuncia a qualquer direito ou                

indenização legal ou justa, presente ou futura, com relação a todos os assuntos relativos ao               

uso de seus serviços e produtos. 

Da Avaliação e Certificação 

1- Os cursos da Abrasel e seus parceiros são classificados como Cursos Livres (cursos de               

atualização ou qualificação profissional). Cursos Livres não são reconhecidos pelo MEC           

(Ministério da Educação), que apenas certifica instituições de nível fundamental, médio,           

técnico e superior. 

2. As certificações nesse site não são de oferecimento obrigatório. Quando oferecidas, é dada              

para os usuários que fizeram as avaliações e atingiram a nota mínima estabelecida pela              

Abrasel e seus parceiros. 

Demais Regras 

Ao concordar com esses termos, o usuário tem ciência de que o uso dos serviços do site é                  

feitos por sua exclusiva conta e risco, isentando de responsabilidade a Abrasel, seus parceiros,              

bem como seus controladores, diretores e demais funcionários, qualquer tipo de eventualidade            

advinda do meio digital, como contração de vírus, bugs, erros de programação entre outros, e               



também de serviços e produtos, como conteúdo defasado, imprecisões, linguagem, erros em            

geral, etc.  

Cessão 

Os presentes Termos de Uso, em hipótese alguma, poderão ser transferidos ou cedidos por              

usuários. 

Disposições Gerais 

O usuário concorda que qualquer desacordo judicial será tratado em tribunal localizado na             

cidade de Belo Horizonte. O presente termo possui poder de contrato entre a Abrasel e seus                

parceiros com o usuário. E caso uma cláusula deste Termos seja considerada inválida por um               

tribunal competente, sua invalidade não afetará a validade das cláusulas restantes, que            

permanecerão integralmente válidas e em vigor.  

Por fim, a Abrasel e seus parceiros se reservam no o direito de alterar estes Termos de                 

Serviço a qualquer tempo e sem aviso, e é responsabilidade do usuário reler os Termos para                

verificar qualquer alteração.  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Por meio dessa Política de Privacidade declaramos que, para fins de cadastro, pedimos dados dos 

usuários como nome, identidade, CPF, endereço, telefone, entre outras para oferecer bons e 

seguros serviços a esses usuários. Como temos serviços voltados para um público empresarial 

em determinadas circunstâncias, também será solicitado ao usuário alguns dados como CNPJ 

área profissional, endereço do negócio entre outros. Essas informações serão utilizadas para 

aprimorar os nossos serviços e oferecer experiências personalizadas. 



O usuário declara estar ciente e concordar com essa coleta de dados, sendo que essa poderá 

também ocorrer de forma automática, por dados do navegador e IP,. Também utilizamos cookies 

com a finalidade de melhorar a navegação de usuários.  

 

O usuário declara ter ciência de que esses dados poderão ser compartilhados com terceiros, seja 

para melhoria da experiência ou para fins publicitários e comerciais. Informações também 

poderão ser compartilhadas para fins de cumprimento de obrigações legais. Depoimentos 

públicos de usuários sobre os serviços consumidos também poderão ser usados pela Abrasel e 

seus parceiros para fins comerciais com dados dos usuários.  

Por fim, declaramos estar em constante atualização para a melhoria das condições de segurança 

do nosso site, sendo nossa tecnologia de proteção de dados criptografada de ponta a ponta para 

proteção de dados dos usuários. 

 

Em caso de dúvida, estaremos sempre à disposição pelo e-mail cursos.abrasel.com.br! 

 


