
Termo de Uso e Acesso ao Portal Internet ENSINOCACB

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CACB – Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, 
com sede no Setor Comercial Sul Quadra 3 Bloco A N° 126 Ed. CACB, na cidade de 

Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.270.694/0001-07, com 

seus atos constitutivos arquivados no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, sob o n° 82.411, lavrado em 10/09/93, aqui simplesmente denominada 

CACB e 

de outro, 

o signatário da ficha de inscrição, lá qualificado, doravante denominado ALUNO, 

têm entre si justo e acordado o presente Temo de Uso e Acesso, que se regerá pela 

cláusulas e condições seguintes:

1. Objeto
O objeto do presente Termo de Uso e Acesso é o acesso ao portal Internet de 

endereço www.ensinocacb.org.br para a participação em curso na modalidade 

ensino a distância mediado por computador para o qual o ALUNO tenha se inscrito, 

diretamente no portal ou por qualquer outro meio disponível.

2. Acesso
O ALUNO tem ciência de que para poder realizar o curso para o qual se inscreveu, 

precisa utilizar dispositivo eletrônico com conexão à INTERNET devendo 

identificar-se por meio do código de acesso e senha que lhe forem designados;

3. Certificação
Quando do encerramento do curso, com aproveitamento, o ALUNO poderá 

solicitar a emissão do respectivo certificado;

Os certificados emitidos são passíveis de verificação por meio do portal, no 

endereço www.ensinocacb.org.br;



Havendo, por qualquer motivo, a indisponibilidade do portal, a verificação poderá 

ser solicitada diretamente à CACB, por meio do endereço de correio eletrônico 

empreeender@cacb.org.br.

4. Segurança
4.1. É proibida qualquer tentativa de burlar a segurança das informações a 

que o ALUNO não tenha acesso, assim como propagar softwares de qualquer 

natureza, como vírus e outras formas, que possam prejudicar o bom 

funcionamento do portal;

4.2. O ALUNO declara ter ciência de que é proibida a cessão a terceiros de seu 

código de acesso e respectiva senha.

5. Direitos autorais
Todos os direitos autorais são reservados. O material didático a que o ALUNO 
venha a receber durante a realização do curso não poderá ser reproduzido, 

traduzido ou convertido em qualquer forma eletrônica, ou legível por qualquer 

meio, em parte ou no todo, sem a autorização prévia, por escrito, da CACB, estando 

o infrator sujeito a responder por crime de Violação de Direito Autoral, conforme o 

art.184 do Código Penal Brasileiro, além de responder por perdas e danos.

O não cumprimento das obrigações constantes neste Termo poderá gerar sanções 

e penalidades exigíveis judicialmente.

6. Rescisão
6.1. Sem prejuízo das demais disposições previstas no presente Termo, a 

CACB poderá rescindir imediatamente o presente instrumento na hipótese de 

uso indevido, e ou reprodução ou cessão dos materiais ou conteúdo das 

aulas, sem prejuízo de outras medidas que entender cabíveis;

6.2. Em qualquer hipótese de rescisão, o código de acesso e respectiva senha 

serão bloqueados

7. Disposições finais
7.1. A vaga no treinamento só é efetivada mediante comprovação de 

pagamento do valor integral à vista ou, quando parcelado, da primeira



parcela do curso e preenchimento de todos os campos obrigatórios na ficha 

de inscrição.

7.2. A inscrição realizada não é transferível sem a expressa concordância da 

CACB;

7.3. O ALUNO é responsável civil e criminalmente pela veracidade dos dados 

fornecidos na ficha de inscrição e quaisquer outras informações fornecidas ao 

longo do curso;

7.4. O ALUNO concorda e declara-se ciente de que a efetivação da inscrição 

significará integral concordância com os termos e condições do presente 

instrumento.

8. Foro
As eventuais dúvidas de interpretação e aplicação do presente Termo de Uso serão 

dirimidas pelas partes no foro de Brasília-DF, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.

Li e aceito os termos e condições do presente instrumento, reconhecendo que 
se formaliza, vinculando as partes, com a aceitação eletrônica, o que será 
feito mediante a indicação de aceite disponível junto à ficha de inscrição.


