TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS

O Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, doravante
denominado singelamente de CIDHCoimbra, evento anualmente realizado
conjuntamente pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos
Humanos (INPPDH), pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.421.745/0001-46, com
sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, à Rua Dr. Ruy Vicente de Mello,
444, Cidade Universitária, CEP 13.083-745, e pelo IUS GENTIUM CONIMBRIGAE, Centro
de Direitos Humanos, pessoa coletiva identificada como contribuinte sob o nº
504699237, com sede em Coimbra, Portugal, no Palácio dos Melos, Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, Código Postal 3004-534, que doravante denominados
singelamente de ORGANIZADORES, estabelecem os seguintes TERMOS E CONDIÇÕES
DE USO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. OBJETO
1.1. Os ORGANIZADORES utilizam o site www.cidhcoimbra.com para divulgar o
CIDHCoimbra e operacionalizar as inscrições daqueles que se interessam em participar
do evento na condição de ouvintes das conferências, painéis, mesas de debate,
simpósios temáticos etc., ou como apresentadores dos trabalhos previamente
aprovados pela Comissão Organizadora, com auxílio dos coordenadores dos simpósios
temáticos. O site ainda permite o contato direto entre os ORGANIZADORES e os
participantes do CIDHCoimbra, tanto através da divulgação dos dados do evento, como
através de mensagens recebidas pelos inscritos.

2. CAPACIDADE PARA CADASTRAR-SE
2.1. As pessoas em geral poderão se cadastrar na página inicial do site, registrando seus
nomes completos e endereço de e-mail, para receberem informações relativas ao
CIDHCoimbra, sendo que, ao realizarem tal cadastro, tácita ou expressamente,
anuem com o recebimento de e-mails com essa finalidade. Através do site, os
interessados também poderão realizar a inscrição no CIDHCoimbra, registrando seus
nomes completos, endereços/moradas, número de contato telefônico, número de
identificação pessoal (NIF, CPF etc.), data de nascimento, dentre outros, de modo que
ao realizarem tal cadastro, tácita ou expressamente, anuem com o recebimento
de e-mail ou mensagens pelo aparelho de telefone celular (telemovel) com a
finalidade de informá-los sobre questões pertinentes ao evento.
2.2 Tais serviços estão disponíveis apenas para as pessoas que tenham capacidade
legal para contratá-los, segundo as normas vigentes no seus respectivos países de
domicílio, e, assim, não podem ser utilizados por pessoas que não gozem dessa
capacidade, sobretudo, menores de idade ou pessoas declaradas incapacitadas
pelas autoridades administrativas ou judiciárias locais, mas também por pessoas
que tenham sido inabilitadas pelos ORGANIZADORES, temporária ou
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2.3. Não é permitido que a mesma pessoa mantenha mais de um cadastro ou registro
no site, estando sujeita à inabilitação de todos eles, nos termos do item anterior, caso os
ORGANIZADORES detectem, por qualquer meio, a ocorrência de cadastros duplicados.
2.4. Pessoas Jurídicas poderão cadastrar-se por seus representantes legais.

3. CADASTRO
3.1. Apenas será confirmado o cadastramento do interessado que preencher todos os
campos obrigatórios da página de cadastro.
3.2. Ao se cadastrar no site, os interessados declaram ter lido, compreendido e aceitado
os Termos e Condições de Uso, assim como as políticas de reembolso e de proteção de
dados presentes no rodapé do site que, por referência, passam a fazer parte integrante
deste instrumento.
3.3. Os ORGANIZADORES não se responsabilizam pela correção das informações e dos
dados inseridos pelos interessados e inscritos, que respondem civil e criminalmente
pela veracidade, exatidão e autenticidade dos dados cadastrados.
3.4. Aos ORGANIZADORES é reservado o direito de utilizar todos os meios válidos e
possíveis para identificar os interessados e inscritos, bem como de solicitar dados
adicionais e documentos que estimem serem pertinentes a fim de conferir os dados
informados.
3.5. Caso os ORGANIZADORES decidam averiguar a veracidade dos dados de um
interessado ou inscrito e constatem haver entre informações incorretas ou inverídicas,
ou ainda, caso o interessado ou inscrito se furte ou se negue a enviar documentos
razoavelmente requeridos pelos ORGANIZADORES, estes poderão impedir o acesso do
interessado ou inscrito às informações e atividades do CIDHCoimbra, sem prejuízo de
outras medidas que entenderem necessárias e oportunas para a regularidade da
prestação dos serviços.
3.6. Em caso de atividades remotas (online), o inscrito acessará o ambiente próprio
indicado pelos ORGANIZADORES, através de uma conta (login) e senha disponibilizados
oportunamente, comprometendo-se a efetuar a troca da senha no primeiro acesso,
de modo a não dar conhecimento da mesma a qualquer pessoa, inclusive à
Comissão Organizadora, a não informar ou repassar a terceiros seus dados, e
tampouco permitir que terceiros acessem as áreas reservadas utilizando-se de
seu perfil e dados, sob pena de serem responsabilizados, civil e criminalmente, pelo
mau uso e/ou danos, inclusive em razão de negligência, imprudência ou imperícia no
manejo das plataformas.
3.7. O interessado ou inscrito compromete-se a notificar os ORGANIZADORES
imediatamente, e através de meio seguro (preferencialmente pelo e-mail

contact@cidhcoimbra.com) a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta,
bem como de eventual acesso de terceiros.
3.8. Os ORGANIZADORES poderão recusar qualquer solicitação de cadastro, registro ou
inscrição, assim como cancelá-los depois de aceitos, caso estejam em desacordo com
as políticas e regras do presente termo.

4. MODIFICAÇÕES DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS
4.1. Os ORGANIZADORES poderão alterar, a qualquer tempo, estes Termos e Condições
de Uso dos Serviços Prestados, visando seu aprimoramento, notificando os
interessados e inscritos através dos respectivos e-mails cadastrados no site, reservando
a estes o direito de discordar dos termos alterados, hipótese em que deverão comunicar
por e-mail tal discordância, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
notificação, extinguindo-se com isso qualquer vínculo existente com o CIDHCoimbra e
com os ORGANIZADORES, ressalvado o direito de cobrança de eventuais contas ou
dívidas em aberto. Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á como
tacitamente aceitos os termos alterados. Independentemente da notificação de que
trata esse item, os novos Termos e Condições de Uso entrarão em vigor 10 dias após
publicados no site.
4.2. As alterações não vigorarão em relação a negociações e publicações já iniciadas ao
tempo em que as mesmas alterações sejam publicadas. Para estes, os Termos e
Condições de Uso dos Serviços Prestados valerão com a redação anterior.

5. PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO
5.1. Todas as informações ou dados pessoais apresentados e cadastrados pelos
interessados e inscritos são armazenados em servidores ou meios magnéticos
oferecidos pelo provedor de hospedagem do site e do serviço de desenvolvimento da
página da internet. Os ORGANIZADORES tomarão todas as medidas possíveis para
manter a confidencialidade e a segurança de tais dados, porém, não responderão por
prejuízo que possa ser derivado da violação dessas medidas por parte de terceiros que
utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança para
acessar as informações dos organizadores.
5.2 Os ORGANIZADORES são responsáveis pelos dados pessoais inseridos no site do
CIDHCoimbra. Os titulares dos dados pessoais têm direito de acesso, retificação e
eliminação de tais dados. Para o efeito, caso o interessado ou inscrito pretenda aceder,
retificar ou eliminar os seus dados pessoais, deve contactar a organização do
CIDHCoimbra, pelo e-mail contact@cidhcoimbra.com ou pelo email igc@fd.uc.pt.

6. DAS OBRIGAÇÕES
6.1. Obrigações dos ORGANIZADORES:

6.1.1. Os ORGANIZADORES devem manter a capacidade legal para realizar o
CIDHCoimbra e operacionalizar as inscrições para as diversas modalidades de
participação no evento, além de eventuais eventos culturais que façam parte da
programação do CIDHCoimbra.
6.1.2. Os ORGANIZADORES devem, em cumprimento à legislação vigente, publicar
informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à inscrição do evento
ou serviço, além de apontar sempre em suas publicações as características essenciais
do evento ou do serviço. Devem ser igualmente informadas quaisquer despesas
adicionais que devam ser pagas pelos interessados e participantes quando da inscrição,
assim como os meios adequados para que os interessados e inscritos exerçam seus
direitos de arrependimento em relação à inscrição realizada.
6.1.3. Os ORGANIZADORES devem se esmerar para que o CIDHCoimbra aconteça da
melhor maneira possível, cumprindo com o que for proposto como programação do
evento, bem como seus desdobramentos (publicação de anais, publicação de artigos
completos, visitas técnicas etc.).
6.1.4. Os ORGANIZADORES não se responsabilizam por eventuais falhas dos sistemas
de pagamento em razão de culpa ou instabilidade das empresas administradoras dos
serviços de crédito e de serviços bancários.
6.1.5. Em caso de atividades remotas (online), os ORGANIZADORES não respondem pela
instabilidade ou falhas nas transmissões que decorram das empresas fornecedoras das
plataformas de transmissão ou das empresas responsáveis pelos serviços de streaming.
6.1.6. Em razão da realização do CIDHCoimbra, estabelecem-se vínculos jurídicos
obrigacionais entre os ORGANIZADORES e as pessoas inscritas, sem que, porém, isso
configure qualquer relação trabalhista, tributária, fiscal ou societária.
6.2 Obrigações dos INSCRITOS:
6.2.1 Os participantes que queiram se inscrever no CIDHCoimbra, e/ou em atividades
culturais que componham a programação do evento, devem realizar o pagamento da
inscrição de acordo com a modalidade correta, ou seja, a que diga respeito à condição
pessoal do inscrito no momento da realização da inscrição. O referido processo de
pagamento inicia-se no site do CIDHCoimbra, onde estarão dispostos os valores e as
condições de cada modalidade de inscrição, assim como as formas de pagamento
disponíveis. Contudo, a efetivação do pagamento será de responsabilidade da
operadora/administradora do cartão de crédito utilizada pelo inscrito ou da instituição
financeira responsável pela emissão de boletos ou realização de transferências
bancárias.
6.2.2 Além do valor pertinente à inscrição nas atividades do CIDHCoimbra, o inscrito é
responsável pelo pagamento das taxas cobradas pelas plataformas que possibilitam o
pagamento remoto (wix pagamentos, operadoras de cartão de crédito, instituições
financeiras etc.), de modo que tais encargos serão acrescidos ao valor final totalizado
para pagamento, conforme informação veiculada no site.

7. VIOLAÇÕES DO SISTEMA, DA BASE DE DADOS E DAS ATIVIDADES
DO CIDHCoimbra
7.1. Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software ou outro recurso que
venha a interferir nas atividades e operações do CIDH, bem como nos eventos,
descrições, contas ou seus bancos de dados. Também não é permitido o registro, por
qualquer meio (de vídeos, áudios, imagens etc.), das atividades presenciais e
remotas (online) que integrem a programação do evento. Qualquer intromissão,
tentativa, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual
e/ou as proibições estipuladas nestes Termos e Condições de Uso dos Serviços
Prestados serão objeto de responsabilização civil e criminal por parte dos
ORGANIZADORES.

8. DO PRAZO
8.1. O presente instrumento terá vigência por prazo indeterminado.

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL
9.1. O uso comercial da expressão “Congresso Internacional de Direitos Humanos de
Coimbra!” ou “CIDH” ou, ainda, “CIDHCoimbra” como marca, nome empresarial ou nome
de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos serviços prestados pelos
ORGANIZADORES, e os programas, bancos de dados, redes, arquivos que permitem que
os ORGANIZADORES acessem suas contas são propriedade exclusiva destes e estão
protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes,
modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos
referidos conteúdos são proibidos, salvo a autorização expressa.

10. DO FORO
10.1. As partes desenvolverão todos os esforços no sentido de resolver, amigavelmente,
todas as controvérsias ou divergências que, porventura, forem decorrentes destes
Termos e Condições de Uso dos Serviços Prestados.
10.2. Não obstante o disposto no item anterior, fica eleito o foro da Comarca de
Campinas, no Estado de São Paulo, Brasil, como competente para dirimir qualquer
dúvida ou controvérsia porventura oriunda destes Termos e Condições de Uso dos
Serviços Prestados e/ou da realização do CIDHCoimbra.
10.3. O interessado ao concordar com os presentes Termos e Condições de Uso dos
Serviços Prestados renuncia, expressamente, a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja.

