CÓDIGO DE CONDUTA
(atualizado em setembro de 2012)
Este Código de Conduta se aplica a todos os produtos e serviços que permitem a postagem ou o
compartilhamento de conteúdo pelos parceiros institucionais participantes do Portal Brasil Idoso
(www.brasilidoso.net.br).
Qualificações dos membros
1. Os serviços do Portal Brasil Idoso são destinados à operação direta por representantes formalmente
indicados pelas instituições parceiras nos correspondentes Termos de Adesão Voluntária, e consulta por
qualquer internauta interessado na temática.
2. Submetem-se a este Código de Conduta a instituição parceira, seu representante legal, o representante
institucional e demais colaboradores eventualmente credenciados por este último a operar o Portal Brasil
Idoso.
3. Os usuários dos serviços obedecerão a este Código de Conduta e se responsabilizarão por todas as
atividades e conteúdos que postarem/carregarem, assim como serão responsáveis por cumprir todas as leis
municipais e federais aplicáveis ao procedimento.
Usos proibidos
É expressamente proibido carregar, postar, transmitir, transferir, distribuir ou facilitar a distribuição de
qualquer conteúdo (como texto, imagens, som, vídeo, dados, informações ou software) ou usar o serviço de
forma que:
4. beneficie ou prejudique (ou tente beneficiar ou prejudicar) qualquer partido político ou qualquer
candidato a cargo eletivo, de qualquer natureza e de qualquer instância;
5. incite, advogue ou expresse pornografia, obscenidade, vulgaridade, profanação, ódio, intolerância,
violência gratuita ou discriminação de qualquer espécie;
6. deturpe a origem do que for postado ou carregado, inclusive personificação de outro indivíduo ou
entidade;
7. inclua conteúdo protegido por leis de propriedade intelectual, direitos de privacidade ou publicidade ou
quaisquer outras leis aplicáveis, a menos que a instituição parceira possua ou controle os direitos aqui
mencionados ou tenha recebido todos os consentimentos necessários;
8. seja ilegal ou viole qualquer lei local e nacional (como pornografia infantil, bestialidade, incesto, drogas
ilícitas, pirataria de software e assédio, entre outros);
9. ameace, persiga, difame, defraude, degrade, vitime ou intimide um indivíduo ou um grupo de indivíduos
por qualquer razão (inclusive com base em idade, sexo, deficiência, etnia, orientação sexual, raça ou
religião), ou incite ou encoraje outras pessoas a fazê-lo;
10. danifique ou atrapalhe (ou destine-se a danificar ou atrapalhar) o funcionamento do computador de outro
usuário ou possa permitir que o usuário ou outras pessoas acessem software ilegalmente ou violem a
segurança em sites ou servidores, incluindo spam, entre outros;
11. tente fazer-se passar por um funcionário, agente, gerente, coordenador, administrador ou moderador do
Portal Brasil Idoso ou da UFMS, outro usuário ou qualquer outra pessoa usando quaisquer meios;
12. contenha ou possa ser considerado como "lixo eletrônico", "spam", "correntes", "esquemas de pirâmide",
"marketing de afiliada" ou publicidade comercial não solicitada;
13. caracterize erroneamente o conteúdo que for postar/carregar ou tenha conteúdo igual ou semelhante a
outro conteúdo que já tenha sido postado;
14. tente manipular os serviços, inclusive os sistemas de reputação e classificação nos serviços, violando as
disposições deste Código de Conduta por meio de conspiração com outras pessoas na manipulação ou uso
de vários perfis;
15. contenha publicidade direta ou indireta para quaisquer fins lucrativos, cartões de desconto, consultoria de
crédito, pesquisas online ou disputas online.
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Término e cancelamento
16. A UFMS se reserva o direito, a seu critério, de rever e remover conteúdo e serviços criados pelo usuário,
como achar necessário e sem aviso prévio, quando verificado estar em desacordo com as finalidades do
Portal Brasil Idoso ou ferirem este Código de Conduta. A UFMS se reserva o direito, a seu critério, de
vetar participantes ou cancelar o acesso a serviços.

Dicas, direitos e responsabilidades
17. Não compartilhe informações que possam ser usadas por outras pessoas para prejudicá-lo ou prejudicar a
instituição que representa ou qualquer outra pessoa ou instituição.
18. A UFMS não é responsável pelo conteúdo de qualquer mensagem, listagem ou postagem criada por
usuários. A decisão de exibir conteúdo ou se envolver com outras pessoas é uma decisão pessoal e
institucional de cada partícipe.
19. Cada usuário é responsável por proteger seu computador contra interferências, spywares ou vírus que
possam ser encontrados em itens postados ou baixados no Portal Brasil Idoso. Recomenda-se a
instalação de programa antivírus no computador e sua atualização periódica.
20. Qualquer usuário pode e deve usar o link “Relatar Abuso” para informar à UFMS eventuais suspeitas ou
confirmações de violação a este Código de Conduta.
21. A UFMS se reserva o direito de corrigir ou alterar este Código de Conduta ou qualquer serviço a qualquer
momento e sem aviso prévio. Recomenda-se que os parceiros institucionais consultem periodicamente
estas diretivas para garantir que as esteja cumprindo.
Relatar as violações do Código de Conduta
22. Este espaço virtual foi criado para atender instituições e pessoas envolvidas com controle social, políticas
sociais públicas e direitos humanos da população idosa brasileira, com o intuito maior de beneficiar esta
população idosa. Sinta-se coproprietário deste espaço e o utilize com parcimônia, lisura, ética, seriedade e
responsabilidade. Ajude-nos a torná-lo forte, vibrante e agradável para todos os membros e,
especialmente, para a população idosa brasileira.
23. Caso veja algum conteúdo que viole o Código de Conduta, relate-os para que sejam examinados.
Obrigado por usar os nossos serviços e respeitar este Código de Conduta.

Página 2 de 2

