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TERMOS DE USO 

 

Termo e Condições de Uso – Instituto Gouvêa dos Reis  

Bem-vindo(a) ao nosso site! 

 

Quem somos 

O Instituto Gouvêa dos Reis, inscrita no CNPJ sob nº 08.943.187/0001-79, com sede na 

Rua Trompowsky, nº 181, sala 101, CEP 88015-300, Centro, Florianópolis/SC, apresenta 

aqui os Termos e Condições de Uso relativos à sua página de internet, localizado no 

endereço eletrônico https://igor.org.br/. 

 

Da utilização 

A utilização do site ou de conteúdos nele expostos, sujeita o usuário à observância e 

respeito às condições aqui apresentadas. 

 

A leitura do Termo de Uso e Privacidade é muito importante, leia com atenção, para que 

possa usufruir de todas as funcionalidades do site, sem ocorrer qualquer tipo de violação 

de nossos direitos autorais. 

 

Estes Termos e Condições se aplicam a todos os conteúdos deste website, inclusive à 

Política de Privacidade e deve ser lida. 

 

Estando em desacordo com qualquer condição ou disposição previstas no presente 

termo, ou no conteúdo do site, não acesse ou utilize-o. A sua utilização apresenta sua 

https://igor.org.br/
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declaração de aceite total ao Termo de Uso e a Política de Privacidade adotada pelo 

responsável deste website. 

 

Descrição do serviço 

O site do Instituto Gouvêa dos Reis tem por objetivo apresentar para seus parceiros, 

colaboradores e público em geral, informações institucionais sobre nossas ações, 

seguindo os preceitos da legislação brasileira vigente. 

 

Conteúdo do Site 

O website coloca à disposição dos usuários, informações pertinentes ao Instituto IGOR: 

I) Projetos em que o instituto participou, que irá participar ou projetos em que é 

participante permanente, incluindo-se aqui os eventos realizados.  

II) Informações referente ao corpo da diretoria, e suas respectivas funções. 

III) Histórico e objetivos do Instituto Gouvêa dos Reis; 

IV) Informações sobre os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

III) Imagens das ações sociais e eventos realizados pelo IGOR. 

 

Conteúdo de Terceiros 

Caso entenda apropriado, para disseminar conteúdos que possam ser relevantes aos 

colaboradores ou visitantes deste, o responsável poderá apresentar links para outros 

sites. Por não existirem vínculos entre o presente e os outros relacionados, não 

podemos oferecer garantias tampouco responsabilizarmo-nos pela observação de 

privacidade ou segurança do domínio de terceiros. 
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O acesso de forma livre em qualquer dos links e recursos externos, não é de 

responsabilidade do dirigente do site Instituto Gouvêa dos Reis, o usuário declara e 

reconhece que a responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos, diretos ou 

indiretos serão de terceiros que respondem por tais links ou recursos. 

 

Propriedade Intelectual 

As informações deste site, incluindo textos e imagens/fotografias (denominados 

“Conteúdo”), todos os direitos das páginas e das telas que exibem tais páginas, são de 

propriedade do Instituto, incluindo seu logotipo. São, portanto, protegidos por leis de 

direitos autorais brasileiras e estrangeiras. 

Dessa forma, não está autorizada a alteração, distribuição, transmissão, exibição e 

publicação para fins comerciais. O conteúdo poderá ser livremente utilizado para fins 

acadêmicos, sob a condição de que fique clara a fonte primária de publicação (este 

site).  Caso seja do interesse do usuário disponibilizar o link em sua página ou redes 

sociais, é necessário deixar claro para seus usuários e seguidores que, ao clicarem no 

link em questão, serão redirecionados para outro domínio. Nesse sentido, reprovamos 

absolutamente qualquer associação ou endosso falsos ou que de qualquer modo 

represente de forma deturpada, sua relação com o Instituto. 

 

O compartilhamento das informações por e-mail ou redes sociais, realizado através dos 

recursos disponibilizados no site não viola direitos autorais. 

 

Nada do disposto nestes Termos de Uso será interpretado ou considerado como 

concessão, pelo Instituto aos usuários, de qualquer direito, título, licença ou gravame 
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sobre qualquer propriedade intelectual deste. A exploração comercial não autorizada 

dos materiais estará sujeita às medidas judiciais cabíveis. 

 

Alterações aos Termos de Uso 

Os presentes Termos de Uso e Política de Privacidade podem ser atualizados de tempos 

em tempos. Esta página conterá sempre a versão mais atualizada e em vigor dos Termos 

de Uso. Ao acessar o site do Instituto Gouvêa dos Reis, o usuário estará sujeito aos 

Termos de Uso que estiverem em vigor no momento do acesso. 

Última atualização: Novembro/2020 

 

Legislação Aplicável e Foro Competente 

Para a redação destes Termos de Uso e Política de Privacidade, baseamo-nos na 

legislação brasileira vigente. 

 

Ao acessar nosso site, o usuário concorda e entende que o foro escolhido para resolução 

de conflitos oriundos da utilização deste site será o de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

 

 


