Termos e Condições de Uso
RA Joia Rara
Estes Termos e Condições de Uso (“Termos”) destinam-se a regular o acesso e a
utilização do Aplicativo RA Joia Rara (“Aplicativo”), desenvolvido e provido pela
Netbil Educacional (“Provedora”).
O Aplicativo destina-se a crianças (“Criança”), sendo ferramenta interativa e educativa
que se utiliza da tecnologia de realidade aumentada para que, a partir das capas dos
materiais educacionais da Educação Infantil da Netbil Educacional, seja possível
visualizar e interagir com os cenários e jogos existentes no Aplicativo.
A iniciativa tem o intuito de estimular a criatividade da Criança, proporcionando, ao
mesmo tempo, forma de educação que se coaduna com os princípios sustentáveis que
a Provedora adota.
Os presentes Termos estão disponíveis para acesso a qualquer tempo por meio do
próprio Aplicativo. Ainda, o presente documento deverá ser aplicado e interpretado de
acordo com as disposições da Política de Privacidade, também disponível para acesso
por meio do Aplicativo.
1. Aceitação aos Termos
O Responsável deverá ter atenta e integralmente o teor destes Termos e, caso
concorde com as disposições nele inseridas, deverá manifestar seu consentimento
livre, expresso e informado com relação ao conteúdo deste documento. Este aceite se
dará por meio do clique no botão “Li e aceito os Termos de Uso e a Política de
Privacidade”, quando do primeiro uso. Ressaltamos que caso o Usuário discorde do
disposto destes Termos, deverá se abster de utilizar o Aplicativo.
1.Por meio do aceite aos presentes Termos, o Responsável declara ser, à luz
da legislação brasileira, o responsável legal pela Criança que utilizará o
Aplicativo, sendo sua incumbência zelar pelos direitos, pela imagem e
reputação da Criança, bem como sua utilização do Aplicativo e o conteúdo
incorporado a ele.
2. Aplicativo: Acesso e Utilização
1.Para a utilização do presente Aplicativo, basta o download na App Store ou na Play
Store, o cadastro e a aceitação, pelo Usuário, da Política e Privacidade e dos presentes
Termos.
2.2.1. Para realizar seu cadastro, caso solicitado, o Usuário deverá fornecer apenas
dados verdadeiros, capazes de permitir sua adequada identificação.
2.O Aplicativo utiliza-se da tecnologia de realidade aumentada para que as capas dos
materiais educacionais da Educação Infantil da Netbil Educacional ganhem vida,
permitindo visualizar e interagir com os jogos e atividades propostas pelo cenário.
Para isso, o Usuário deve posicionar o dispositivo sobre a capa, conforme ilustrado no
Aplicativo, para que este utilize a tecnologia de identificação das capas, gerando o

cenário correspondente.
1. Para o desempenho dessa funcionalidade, é necessário que o Aplicativo tenha
permissão de acesso à câmera do aparelho eletrônico utilizado. Caso o Usuário
desative essa permissão, a utilização do Aplicativo será comprometida, uma vez que
não será possível obter a imagem da capa. Ainda, o Usuário é responsável pela forma
de utilização da funcionalidade, declarando-se ciente de que a Provedora tem acesso
ao conteúdo disponibilizado por meio dela.
2. O Usuário entende que câmeras de baixa resolução ou ambientes mal iluminados
podem prejudicar o adequado funcionamento do Aplicativo e o reconhecimento das
capas.
3. Quando do aceite aos presentes Termos, o Usuário declara-se ciente de que a
Provedora poderá utilizar esse endereço de e-mail para divulgação de material
publicitário, oferecimento de produtos, bem como pesquisas e operações para
aperfeiçoamento do Aplicativo. Ademais, o Usuário é responsável, inclusive perante
terceiros, por qualquer dano ou prejuízo decorrente de seu uso ou de informações
incorretas, incompletas ou inverídicas inseridas no Aplicativo.
3.Para que o Usuário interaja com o cenário, basta posicionar a câmera para a capa
conforme instruções no Aplicativo. Mais uma vez, portanto, será necessário o acesso à
câmera para o correto funcionamento do Aplicativo. Por meio da aceitação a estes
Termos, o Usuário declara-se ciente de sua responsabilidade pelo conteúdo
disponibilizado por meio do Aplicativo e do acesso que a Provedora terá a qualquer
imagem disponibilizada no Aplicativo pelo Usuário.
3.Regras de Boa Utilização do Aplicativo
1.Ao aceitar os presentes Termos, o Usuário declara que:
a) É civilmente capaz à luz da legislação brasileira, ou estar devidamente autorizado
por seu Responsável a aceitar os presentes Termos e utilizar o Aplicativo;
b) Não poderá inserir no Aplicativo qualquer conteúdo que desrespeite os objetivos
recreativos do mesmo, seja contrário à moral e os bons costumes ou que seja
inadequado ao público;
c) Está ciente de que não poderá inserir no Aplicativo qualquer conteúdo ilícito ou
capaz de violar os direitos de terceiros, inclusive aqueles referentes à propriedade
intelectual e/ou direito de imagem;
d) Não inserirá no Aplicativo, por quaisquer meios, conteúdos capazes de incorporar
vírus ou outros elementos nocivos ao bom funcionamento do Aplicativo;
e) Não disponibilizará no Aplicativo qualquer informação incorreta ou inverídica,
responsabilizando-se por qualquer dano decorrente de eventual informação desse
tipo.
2.O Usuário reconhece que, em qualquer hipótese, será o único responsável
pelo uso que fizer da Plataforma, bem como por qualquer conteúdo por ele

nela inserido, eximindo a Provedora de qualquer responsabilidade por dano
ou prejuízo decorrente da utilização do Aplicativo.
4.Propriedade Intelectual
1.Todos os textos, imagens, fotografias, marcas, logotipos, ícones, tecnologias, links e
demais conteúdos audiovisuais ou sonoros disponibilizados no Aplicativo, incluindo seu
software, desenhos gráficos e códigos-fonte, com exceção das imagens indicadas no
item 4.2, salvo se de outra forma indicada na Plataforma, são de propriedade
exclusiva da Provedora e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais, sendo
vedada sua cópia, reprodução, ou qualquer outro tipo de utilização, ficando os
infratores sujeitos às sanções civis e criminais correspondentes, nos termos das Leis
9.279/96, 9.609/98, 9.610/98.
2.A Provedora não é titular, nem indica ser titular, das imagens personalizadas que o
Usuário disponibilizar por meio do Aplicativo, bem como de qualquer fotografia ou
montagem obtida com ferramentas do Aplicativo. Reiteramos mais uma vez a
responsabilidade do Usuário por qualquer conteúdo disponibilizado por meio do
Aplicativo.
1. Todas as possíveis ilustrações de autoria das Crianças, incorporados ao Aplicativo
pelo Responsável, são de propriedade dos autores, ainda que considerados incapazes
à luz do direito brasileiro à época de sua realização. Os Responsáveis, entretanto,
concedem à Provedora licença gratuita para utilizar referidas imagens, da forma como
bem entender, inclusive para fins comerciais, independentemente do pagamento de
qualquer valor adicional.
5.Isenções de Responsabilidades
1.Além das isenções de responsabilidades indicadas nos presentes Termos, o Usuário
se declara ciente que a Provedora não será responsável:
a) por toda e qualquer indisponibilidade, erra ou falha apresentado pelo Aplicativo,
bem como qualquer defraudação da utilidade que o Usuário possa ter atribuído ao
Aplicativo, pela falibilidade do mesmo, nem por qualquer dificuldade de acesso;
b) por erros ou eventuais inconsistências na transmissão de dados, pela qualidade ou
disponibilidade da conexão de Internet, que impeçam a adequada utilização do
Aplicativo;
c) pela presença de vírus ou demais elementos nocivos na Plataforma, capazes de
causar alterações em seus sistemas informáticos (software e hardware) ou nos
documentos eletrônicos armazenados nos sistemas informáticos do Usuário, eximindose a Provedora de qualquer responsabilidade por eventuais danos e prejuízos
decorrentes de quaisquer elementos nocivos inseridos por terceiros;
d) pelos danos e prejuízos de toda natureza decorrentes do conhecimento que
terceiros não autorizados possam ter quaisquer dados fornecidos pelo Aplicativo, em
decorrência de falha exclusivamente relacionada ao Usuário ou a terceiros que fujam a
qualquer controle razoável da Provedora;

e) por quaisquer questionamentos, danos e/ou prejuízos relativos à utilização de
imagens de Crianças ou terceiros cujo uso não foi autorizado por estas ao Usuário
6.Duração e Finalização do Acesso
1.O Aplicativo é disponibilizado aos Usuários por prazo indeterminado, reservado à
Provedora o direito de modificar, suspender ou encerrar o acesso ao Aplicativo a
qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio, não cabendo qualquer indenização
ao Usuário em razão disso.
2.A Provedora poderá, não se obrigando a, verificar a utilização do Aplicativo pelo
Usuário, a fim de verificar eventuais Usuários que utilizem de modo indevido, ilícito,
inadequado ou contrário aos presentes Termos. Identificada qualquer violação ao
estabelecido neste documento ou a qualquer outro dispositivo legal do ordenamento
jurídico brasileiro, a Provedora se reserva o direito de excluir imediatamente o Usuário
do Aplicativo, sem prejuízo das penalidades cíveis e penais cabíveis.
7.Disposições Gerais
1.Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer razão, venha a
ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade
das demais disposições destes Termos, as quais permanecerão plenamente válidas e
vinculantes, gerando efeitos em sua máxima extensão.
2.A falha da Provedora em exigir quaisquer direitos ou disposições dos presentes
Termos não constituirá renúncia, podendo esta exercer regularmente o seu direito,
dentro dos prazos legais.
3.Os Termos poderão ser alterados a qualquer momento. O Usuário somente será
comunicado desta alteração se houver obrigação legal em tal sentido. Dessa forma,
recomendamos que o Usuário acesse os presentes termos a cada novo acesso,
verificando a data de atualização especificada abaixo. Ainda, caso não concorde com a
nova versão dos Termos, o Usuário deverá se abster de utilizar o Aplicativo.
8.Legislação e Foro
1.A presente relação jurídica é regida exclusivamente pelas leis brasileiras, inclusive
eventuais ações decorrentes de violação dos seus termos e condições.
2.Fica eleito o Foro da Comarca de Bilac/SP para solucionar quaisquer dúvidas,
questões ou litígios decorrentes dos presentes Termos, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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