TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DO CONFERENCE

O CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.º
35.829.734/0001-62, com sede na Av. Presidente Vargas, 2690, Sala 401, São Cristóvão, CEP 99064000, na cidade de Passo Fundo – RS, doravante denominado CONFERENCE estabelece as diretrizes de
utilização do CONFERENCE para você que é USUÁRIO.
Ao aderir ao presente termo, você declara expressa, irrevogável e irretratavelmente, que tem
conhecimento de todo o funcionamento do CONFERENCE, que conhece e leu o termo de adesão e a
política de privacidade do CONFERENCE, bem como que está plenamente de acordo com as regras
estabelecidas.
1.

DA UTILIZAÇÃO DO CONFERENCE

1.1
O presente termo tem por objeto regular a contratação e a utilização do CONFERENCE por
você, na qualidade de USUÁRIO participante dos eventos.
2.

REMUNERAÇÃO E OUTRAS CONDIÇÕES VARIÁVEIS

2.1
Os valores pagos por você obedecerão às regras estabelecidas por cada ORGANIZADOR e
para cada evento cadastrado no CONFERENCE.
2.2
O CONFERENCE efetuará uma intermediação do pagamento feito por você ao
ORGANIZADOR. Assim, os valores pagos por você não ficaram sob administração do CONFERENCE;
eles serão automaticamente repassados ao ORGANIZADOR.
2.3
Poderão incidir juros sobre o valor pago por você, a depender da modalidade de pagamento
escolhida, no qual você será informado no momento do pagamento.
2.4
É de responsabilidade do ORGANIZADOR o atendimento direto a você sobre problemas
envolvendo os pagamentos.
3.

DO CANCELAMENTO DOS PEDIDOS E DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

3.1
Para saber como proceder em caso de cancelamento do pedido ou exercício do direito de
arrependimento, remetemos à leitura da Política de Pagamentos e Devoluções do Conference que está
disponível em https://www.conferencebr.com/politica/.

4.

DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CONFERENCE

4.1
Sempre que você utilizar a plataforma do CONFERENCE para efetuar a inscrição em qualquer
evento disponibilizado pelos ORGANIZADORES, você estará aderindo ao presente termo e terá (quando
aplicável, de acordo com cada evento):
a) Acesso à área logada da plataforma;
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b) Submissão de trabalhos científicos para avaliação;
c) Acesso às salas dos eventos online;
d) Interação via chat com outros usuários durante os eventos online;
e) Interação com os patrocinadores dos eventos;
f)

Emissão de certificados;

g) Acesso aos conteúdos exclusivos (conforme Política do Organizador).
4.2
O CONFERENCE não terá obrigação de liberar acesso a nenhum dos serviços caso não seja
aplicável ao evento contratado pelo ORGANIZADOR.
5.

SUPORTE

5.1
O CONFERENCE compromete-se a prestar suporte através dos canais disponibilizados na área
logada da plataforma.
6.

DO SIGILO E DA PROTEÇÃO DE DADOS

6.1
Para compreender como o CONFERENCE trata os seus dados, se recomenda a leitura da
Política
De
Privacidade
do
CONFERENCE
que
está
disponível
em
https://www.conferencebr.com/politica/.
7.

DA NULIDADE

7.1

A nulidade de qualquer uma das Cláusulas deste Termo não implicará na nulidade das demais.

8.

DOS ENVIOS E DAS AVALIAÇÕES

8.1
Não é possível enviar um trabalho sem realizar a inscrição no sistema. Desta forma, você deverá
estar com uma inscrição ativa no evento para que seja possível submeter um trabalho.
8.2
O período de envio de trabalhos deverá será determinado diretamente pelo ORGANIZADOR do
evento, sendo de sua exclusiva responsabilidade observar e respeitar o prazo definido pelo
ORGANIZADOR.
8.3
O CONFERENCE não tem gerência sobre os critérios avaliação dos trabalhos ou sobre o prazo
de envio dos mesmos. Tais pontos são de responsabilidade do ORGANIZADOR.
8.4
Cada ORGANIZADOR poderá adotar o critério que melhor lhe servir para avaliar os trabalhos
submetidos por você, como, por exemplo: Padrão: Aprovado, Reprovado ou Aprovado com correções;
Nota geral: o avaliador poderá dar uma nota ao trabalho. A nota de corte para aprovação será definida
pelo ORGANIZADOR; Nota por critérios: o ORGANIZADOR utilizará critérios para avaliação.
9.

DOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE OS ARQUIVOS ENVIADOS

Página 2 de 3

9.1 Ao submeter um arquivo para avaliação você declara expressamente ser titular dos direitos autorais
sobre a obra ou que possui autorização necessária para submeter o arquivo.
9.2 Você declara, ainda, que o conteúdo do arquivo enviado não viola direitos autorais, patentes,
marcas, segredo industrial, direito de propriedade industrial ou propriedade intelectual de terceiros.
9.3 O CONFERENCE poderá remover conteúdos para responder a reclamações de violação de direitos
de terceiros, pela segurança dos Usuários do CONFERENCE, por exigência legal ou por determinação
judicial.
10.

DISCLAIMER

10.1 Ao aderir ao presente termo, você declara estar ciente que o CONFERENCE não é o responsável
legal pelos eventos.
10.2 Os eventos que utilizam o CONFERENCE são de responsabilidade exclusiva dos
ORGANIZADORES.
10.3 O CONFERENCE não poderá ser responsabilizado por você em caso de reprovação de um trabalho
submetido para avaliação ou, ainda, por não obter um atestado de frequência ou um certificado de
participação no evento.
10.4 O CONFERENCE não poderá ser responsabilizado por eventuais perdas e danos relacionados à
utilização da plataforma.
11.

DAS ALTERAÇÕES

11.1
O presente Termo poderá ser atualizado ou alterado a qualquer tempo e as novas versões ou
atualizações estarão disponíveis neste mesmo endereço. Todas as alterações deverão ser consideradas
como de aplicação e vigência imediata, exceto em caso de comunicação em contrário enviada pelo
CONFERENCE. O CONFERENCE tomará medidas razoáveis para comunicar você sobre as atualizações
no Termo.
12.

DO FORO

12.1
Fica eleito o Foro de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para dirimir as eventuais dúvidas
oriundas deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Passo Fundo, 11/06/2021.
CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA
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