
Termo de Compromisso Livre e Esclarecido para acesso
à plataforma Vetor Editora EAD

Eu concordo em utilizar os recursos e os materiais da plataforma Vetor Editora EAD, referentes à
testes psicológicos. Entendo que o conteúdo da Vetor Editora EAD envolve a comunicação de
informações sigilosas, tanto visuais quanto auditivas e que, portanto, não poderei gravar em vídeo
ou áudio, nem fotografar o material disponibilizado.

Estou ciente que devo estar em um ambiente com privacidade suficiente para não compartilhar as
informações sobre o ensino para o uso de testes psicológicos e outros temas. A gravação de aulas
sem autorização viola o artigo 46, inciso iv, da Lei n.º 9.610/98, que trata dos direitos autorais.
Tantos as aulas, quanto o material de apoio produzido pelo(a) docente, como slides e apostilas, não
podem ser divulgados ou reproduzidos sem prévia autorização. A(o) estudante ou psicóloga (o) que
ignorar essa regra estará sujeito às cominações legais dos direitos autorais e/ou do Código de Ética
Profissional do Psicólogo.

O acesso do usuário à plataforma realizar-se-á através de login e senha, ambos individuais. O
usuário se obriga a utilizar todos os métodos necessários à preservação de sua senha, de forma a
cuidar para que suas informações pessoais e as informações dos testes não se tornem públicos, ou
seja, se obriga a não fornecer seus dados e senha de acesso da plataforma Vetor Editora EAD a
terceiros que possam comprometer o sigilo de suas informações e do conteúdo dos testes.

A Vetor Editora compromete-se a não divulgar as informações confidenciais das quais tome
conhecimento por meio do uso desta plataforma, responsabilizando-se por todas as pessoas que
vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a
ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das
informações fornecidas.

A Vetor Editora não se responsabilizará por dados que se tornarem públicos por culpa do usuário,
ou em decorrência de utilização inobservada da internet, sem os necessários sistemas de proteção
ao navegante, tais como antivírus e firewall devidamente configurados e atualizados.

o Li, entendi e concordo com as informações fornecidas acima sobre o uso dos recursos da
plataforma Vetor Editora EAD.


