TERMO DE USO DO PORTAL BLIP ACADEMY
DOS CURSOS E SUAS FINALIDADES
1) Os conteúdos disponibilizados no Portal Blip Academy, denominados simplesmente
Cursos, serão regidos exclusivamente por este documento .
2) Os Cursos são destinados aos clientes, colaboradores e usuários dos produtos de Take
Blip e têm por finalidade o desenvolvimento, a atualização profissional e a disseminação do
conhecimento.
Parágrafo único: Este termo, e quaisquer novas versões do mesmo, abrangem todas as
situações de uso dos conteúdos do Portal Blip Academy, a partir de quaisquer terminais
onde o curso tenha sido acessado.
Ao utilizar o sistema, você declara ciência e concordância com todas as regras e definições
do presente Termo.

DA LICENÇA E RESTRIÇÕES
3) A licença está sujeita às condições previstas no presente termo, não sendo
sublicenciável, transferível ou comercializável pelos usuários.
A licença é acesso ao Portal Blip Academy em computador, tablet e smartphone, para o
fim exclusivo de uso pessoal.
O sistema compreende os aplicativos utilizados na internet, incluindo entre outros API Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicativos, interfaces
de parametrização, documentação on-line e off-line, bem como quaisquer reparos de
programação, atualização e aprimoramentos futuros.
3.1) A plataforma estará disponível na Internet, sendo o usuário responsável por manter

sua senha em segurança. Cada usuário corresponde a um indivíduo diferente (com CPF
atribuído) e o acesso não deverá ser compartilhado sob nenhuma circunstância.
3.2) Os colaboradores da Take.Blip devem acessar os cursos apenas durante a jornada
regular de trabalho, não sendo autorizada a realização de horas extraordinárias para esse
fim.
4) Não é permitido fazer modificações, criar trabalhos derivados, tradução, engenharia
reversa, decompilação, nem hacking do sistema, no todo ou em qualquer parte do mesmo.

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EXCLUSIVA

5) Todos e quaisquer direitos de Propriedade Intelectual sobre os resultados do sistema,
permanecerão como propriedade exclusiva de Take Blip. Nada neste Termo pretende
transferir ou dar posse de quaisquer direitos de Propriedade Intelectual.
5.1) Quaisquer usos não autorizados dos direitos de Propriedade Intelectual de Take Blip
constituem em uma infração deste Termo, bem como uma infração das leis e tratados de
Propriedade Intelectual, incluindo, entre outras, leis de direitos autorais e leis de marcas
comerciais.
5.2) O conteúdo não pode ser copiado, reproduzido, modificado, publicado, transmitido,
postado ou distribuído de qualquer maneira sem a autorização prévia e por escrito de Take
Blip.
5.3) Não é permitido: modificar os cursos ou materiais ou usá-los comercialmente ou de
qualquer forma, em exibições públicas, apresentações, venda ou aluguel; remover qualquer
informação sobre exclusividade dos materiais; transferir os materiais para terceiros; fornecer
sua senha a terceiros; fazer cópias não autorizadas dos materiais.
5.4) O usuário que praticar qualquer ato acima mencionado estará sujeito às penalidades
previstas nas Leis 9.609 e 9.610, de fevereiro de 1998, e na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) .

DA VIGÊNCIA
6) Este termo passa a vigorar a partir da data do primeiro acesso ao Portal Blip Academy. A
Take Blip se reserva o direito de modificar este documento a qualquer momento e publicá-lo
em seu sistema de treinamento.

DAS FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO
7) Qualquer material, informação ou outras comunicações transmitidas ou publicadas no
Portal Blip Academy pelos participantes dos cursos serão consideradas confidenciais.
8) É expressamente proibido publicar ou transmitir qualquer material preconceituoso,
político, antiético, ilegal, ameaçador, difamador, obsceno, pornográfico ou que viole
qualquer norma legal.
9) Take Blip poderá monitorar ou analisar qualquer área do portal onde os usuários
transmitem, publicam informações ou simplesmente se comunicam entre si, incluindo
comunidades, fóruns de discussão, chat e quaisquer outras comunicações no Portal Blip
Academy.
10) Take Blip não será legalmente responsável pelo conteúdo de qualquer dessas
comunicações e poderá apagá-las se infringirem as normas legais, assim como tomar
decisões sobre a continuidade do acesso daqueles que infringirem as normas aqui
destacadas.

DOS REQUISITOS TÉCNICOS
11) Para acessar o Portal Blip Academy e ter uma melhor experiência, é importante atentar
aos seguintes requisitos técnicos:
●
●
●
●
●

Sistema operacional Windows (últimas duas versões dos navegadores Firefox,
Chrome, Edge e Internet Explorer a partir da versão 11);
Sistema operacional macOS (últimas duas versões dos navegadores Safari,
Chrome), IOs (Safari), Android (Chrome), ChromeOS (Chrome).
Memória Ram: 1 GB RAM.
Resolução da tela: 1024 x 720 ou superior.
Dispor de internet banda larga ideal a partir de 2MB de conexão.

DAS NORMAS
12) A aceitação expressa pelo usuário/cliente/colaborador clicando na opção –
Aceito/concordo, constitui a sua anuência às condições do presente termo. A assinatura no
Contrato de Adesão ao Curso sujeitará o usuário/cliente/colaborador às normas deste
Regulamento.
13) O não-cumprimento das normas previstas neste Regulamento implicará pena de
advertência verbal, repreensão, suspensão ou desligamento da Blip Academy, no caso de
usuários, ou rescisão contratual do contato de licenciamento de uso de software e todos os
demais contratos e serviços acessórios firmados com Take Blip, sem prejuízo de ações
judiciais, no caso de clientes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14) Nas omissões, resolver-se-á de acordo com as decisões da Blip Academy e de Take
Blip.
15) Revogam-se as disposições em contrário.

