PROGRAMA DE DUPLA CERTIFICAÇÃO GENIUM BLENDED
TERMO DE ADESÃO
Por meio deste documento, eu, ________________________________________________,
responsável legal pelo(a) aluno(a) __________________________________________________,
estudante regularmente matriculado na série _______ do Ensino _________________________, da
escola _________________________________________________________, da cidade
________________________________________, estado _________________________, venho
requerer a inscrição do referido aluno para o Programa de Dupla Certificação Genium Blended e
declaro que li e estou de acordo com os Termos e Condições Gerais do Programa de High School,
assim como com o Regulamento dos Cursos, Termos e Condições de Uso da Genium, e de Termos
de Uso e de Integridade Acadêmica da TIVA, disponíveis para acesso na área reservada do website
da escola, a saber: https://_________________________________________. Declaro que acessei
esse endereço eletrônico e capturei os referidos documentos para leitura e análise prévia a esta
concordância.
Dados do Pai:

( ) Responsável Acadêmico

( ) Responsável Financeiro

Nome: __________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF: ________________________
Endereço residencial: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Email: _________________________________________ Celular: ( ) _________________

Dados da Mãe:

( ) Responsável Acadêmico

( ) Responsável Financeiro

Nome: __________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF: ________________________
Endereço residencial: ( ) Idem ao Pai
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Email: _________________________________________ Celular: ( ) _________________
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Dados do(a) Aluno(a):
Nome: __________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF: ________________________
Data de Nascimento: _______________________
Endereço residencial: ( ) Idem ao Pai
( ) Idem à mãe
( ) Outro
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Email: _________________________________________ Celular: ( ) _________________

Assinatura do responsável legal: ______________________________ ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Outro
Obs: caso o responsável legal não seja o pai ou a mãe do aluno, especificar os dados a seguir:
Nome do responsável legal (outro): ________________________________________________
RG: ____________________________
CPF: ________________________
Endereço residencial: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Email: _________________________________________ Celular: ( ) _________________

____________________________________
Responsável: ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Outro

___________________________________
Aluno(a)
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA DE HIGH SCHOOL
1.ESCOPO
A Escola ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DOM BOSCO SÃO PAULO, nome fantasia Colégio
Dom Bosco, doravante denominada Escola Parceira, contratou a empresa GENIUM HIGH
SCHOOL BRASIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, sociedade empresária de responsabilidade
limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (o “CNPJ/MF”) sob o nº
24.754.141/0001-68, com sede social no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua
José Versolato, nº 111, Conjunto nº 2715, Sala 1, Centro, CEP: 09750-730, neste ato devidamente representada
na forma de seus atos constitutivos por seu representante legal, doravante referida como “Genium”, para
poder oferecer um programa de dupla certificação afim de que os seus alunos possam terminar o ensino médio
com um diploma americano de High School – atividade extracurricular (curso livre).
Ao assinarem o Termo de Adesão, o responsável legal e o(a) aluno(a) declaram que leram e concordam com
os termos e condições gerais do curso, assim como com os documentos inclusos neste documento:
Regulamento dos Cursos, Termos e Condições de Uso da Genium, e Termos de Uso e de Integridade
Acadêmica da TIVA, devendo esse último ser assinado também pelo Responsável e pelo aluno.

2. PÚBLICO ATENDIDO E MATRÍCULA
Podem se inscrever todos os alunos regularmente matriculados do 8º ano do Ensino Fundamental em diante,
conforme definição da Escola Parceira. Os responsáveis legais deverão inscrever os alunos dentro do período
especificado pela escola.
Será considerado matriculado no Programa de Dupla Certificação Genium Blended o aluno regularmente
matriculado na Escola Parceira, cujo responsável legal entregou assinado o Termo de Adesão e os documentos
nele inclusos, e cuja escola enviou previamente à Genium todos os documentos solicitados.
O custo do curso será pago pela Escola Parceira à Genium, sem custo adicional para o aluno que já participa
das atividades extras da escola no período complementar, desde que não ocorra alguma situação relacionada
aos casos estipulados na Cláusula 4 a seguir.

3. CURSO
O programa de Dupla Certificação Genium Blended é composto pela seguinte estrutura de disciplinas:
- disciplinas de Inglês (*): High School English Prep 1 (ESL 1) e High School English Prep 2 (ESL 2);
- disciplinas obrigatórias: Computer Fundamentals 1, Computer Fundamentals 2, Fine Arts, Economy, US
History 1, US History 2, US Government.
Obs (*): ao ingressar no Programa o aluno deverá realizar primeiramente uma prova de conhecimentos de
Inglês e, em função do resultado dessa prova, a GHSB irá definir se será necessário que o aluno curse as duas
disciplinas (ESL 1 e ESL2), ou somente uma (ESL 2), ou se pode ir direto para as disciplinas obrigatórias.
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As referidas disciplinas podem variar em função de determinações de organismos reguladores dos Estados
Unidos.
O aluno ainda poderá contar com o apoio de um Learning Coach (Orientador de Estudos) da Genium no
Brasil, bem como do serviço de orientação específico para universidades americanas, para aqueles que tiverem
esse interesse.
O curso é realizado por uma plataforma via internet, utilizando um computador que o aluno possa utilizar onde
desejar, e está programado de modo que o aluno estude de 4 a 5h por semana em média e que termine até o
final do 3º ano do Ensino Médio. O aluno poderá se programar previamente, e de comum acordo com a Escola
Parceira e com a Genium, para descansar nos períodos de férias e/ou de recesso escolar.
O aluno deverá utilizar a plataforma para estudar, realizar e apresentar trabalhos, e avaliações de forma
independente. Haverá aulas individuais ao vivo com professores americanos especializados e certificados, assim
como algumas aulas em grupo. Todo o acesso e desempenho do aluno será registrado na plataforma. O aluno
deve seguir a dedicação exigida e ser aprovado em todas as disciplinas, assim como se comprometer a seguir as
regras previstas neste documento. Se o aluno for reprovado ou não apresentar um comportamento adequado
poderá ser excluído do curso.
O diploma de High School será conquistado pelo aluno que conseguir terminar com aprovação em todas as
disciplinas do curso, com comportamento adequado, e for aprovado no Ensino Médio da Escola Parceira,
desde que a Escola Parceira tenha quitado o pagamento desse aluno junto à Genium.

4. CASOS DE SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO PRÉVIO DO CURSO
O acesso do aluno ao curso poderá ser suspenso se a Escola Parceira atrasar em mais de 30 dias o pagamento
junto à Genium, e poderá ser encerrado se o atraso for de mais de 90 dias, o mesmo ocorrendo se o aluno
estiver inadimplente com as mensalidades referentes ao período complementar da Escola Parceira.
A Escola Parceira e/ou a Genium podem suspender ou encerrar o acesso do aluno ao curso se o mesmo não
apresentar comportamento adequado, se for reprovado em alguma disciplina, se não tiver condições de realizar
o curso por qualquer situação ou limitação, ou se não seguir o Regulamento dos Cursos, bem como as
condições dos Termos de Uso da Genium Termos de Uso e de Integridade Acadêmica da TIVA, que constam
neste documento. Em caso de reprovação, se for do interesse do aluno, e se a Escola Parceira e a Genium
concordarem com a continuidade do aluno (desde que ainda em tempo de terminar o curso até o final do 3º
ano do Ensino Médio), o aluno deverá pagar R$2.100,00 (dois mil e cem reais) à Escola Parceira, e esta última
deverá repassar o valor à Genium, para que o aluno seja matriculado na mesma disciplina e possa continuar o
curso.
O aluno desistente deve formalizar isso imediatamente à Escola Parceira e deve quitar as parcelas com a Escola
Parceira até o final do semestre letivo corrente que está cursando (junho ou dezembro). Nesse caso o aluno
somente poderá retornar ao curso contratando a Genium diretamente, de acordo com as condições que deve
consultar previamente à Genium.
O aluno que pedir transferência e sair da Escola Parceira somente poderá continuar o curso se quitar as parcelas
com a Escola Parceira até o último mês cursado, se for para outra escola parceira da Genium, ou se contratar
a Genium diretamente, de acordo com as condições que deve consultar previamente à Genium.
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Nos casos de desistência o acesso do aluno ao curso será encerrado no momento em que a Genium tiver ciência
disso pela Escola Parceira. No caso de transferência o acesso do aluno será encerrado no mês seguinte ao
último mês letivo do aluno na Escola Parceira de origem.
Não será possível “trancar” ou suspender temporariamente o curso, salvo se por razão de comprovada força
maior, ressalvado o direito de que a Escola Parceira e a Genium, separadamente e por sua livre liberalidade,
aceitem o motivo exposto.
Em qualquer caso de suspensão ou encerramento prévio do curso, por qualquer motivo, o aluno não terá
nenhum direito relativo ao período do curso realizado e a Genium não emitirá nenhum certificado, declaração
ou reconhecimento pelo que o aluno estudou até o momento dessa interrupção.

5. USO DE IMAGEM
O aluno e o seu responsável legal concordam que a imagem e/ou depoimentos do aluno possam ser utilizados
pela Escola Parceira e pela Genium, dentro ou fora do ambiente escolar, para fins de divulgação do Programa
de Dupla Certificação.

6. FORO
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas ou relativas ao presente documento, ou aos outros documentos
nele mencionados, fica desde já estabelecido o foro Central da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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REGULAMENTO DOS CURSOS
PROGRAMA GENIUM DE DUPLA CERTIFICAÇÃO

Os alunos(as) do Grupo Genium, assim compreendidos aqueles contratados junto à empresa GENIUM
HIGH SCHOOL BRASIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, sociedade empresária de
responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (o
“CNPJ/MF”) sob o nº 24.754.141/0001-68, com sede social no Município de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 111, Conjunto nº 2715, Sala 1, Centro, CEP: 09750-730, neste ato
devidamente representada na forma de seus atos constitutivos por seu representante legal, doravante referida
como “Grupo Genium” ou “Genium”, obrigam-se a respeitar o presente Regulamento dos Cursos.
1. MATRÍCULA E CONDIÇÕES GERAIS
1.1.
Poderá matricular-se no Programa Dupla Certificação Genium Blended e seus cursos na plataforma
do Grupo Genium todo aluno da Escola Parceira a partir do 8º ano do ensino fundamental brasileiro em diante,
seguindo as condições de ingresso do Termo de Adesão, necessário para a compreensão e acompanhamento
das matérias do High School - equivalente, nos Estados Unidos da América, ao ensino médio do Brasil.
1.2.
Para ser apto a receber o diploma de High School nos Estados Unidos da América, o aluno deve,
obrigatoriamente, concluir o ensino médio do Brasil em Escola Parceira Brasileira, uma vez que as matérias do
programa brasileiro são necessárias para, com o complemento dos cursos do Grupo Genium, permitir a
emissão do diploma de High School.
1.3.
Só serão aceitas matrículas de alunos regularmente matriculados em Escolas Parceiras Brasileiras
cadastradas pelo Grupo Genium, cuja grade escolar, sistema de avaliação e conteúdo tenham sido homologados
pelo Grupo Genium High School, assim como de alunos que tenham fornecido (através da Escola Parceira)
todos os seguintes documentos solicitados para a matrícula: - RG do aluno; - foto do aluno no padrão solicitado;
e - histórico escolar do 9º ano em diante; - Termo de Adesão (Termos e Condições Gerais do Programa de
High School) e - Termo de Uso e Integridade Acadêmica da TIVA assinados.
1.4.
Alunos com idade inferior a 18 (dezoito) anos somente poderão efetivar a matrícula no Programa
Dupla Certificação Genium Blended, por intermédio de seus responsáveis legais, que deverão ser responsáveis
pela adesão.
1.5.
A idade máxima para a finalização do Programa Dupla Certificação Genium Blended é de até antes do
aluno completar 21 (vinte e um) anos.
1.6.
Ao efetivar sua inscrição, o Aluno e/ou seu representante legal declaram ter ciência e concordância
sobre o conteúdo integral do presente Regulamento dos Cursos, do Termo de Adesão (Termos e Condições
Gerais do Programa de High School), e dos Termos e Condições de Uso da Genium, e dos Termos de Uso e
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de Integridade Acadêmica da TIVA, não podendo alegar, a qualquer tempo, seu desconhecimento. Caso o
aluno viole qualquer das regras desses documentos poderá ser desligado do curso.
1.7.
O Grupo Genium reserva-se o direito de negar a matrícula de qualquer Aluno, se assim lhe for
conveniente, especialmente se o Aluno estiver incluído no disposto na condição “Advertência/Cancelamento
de Contrato” na Cláusula 3 deste documento, não se enquadrar nas condições dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e
1.6 deste Regulamento dos Cursos e/ou tenha sido rejeitado pelas Escolas Provedoras, assim entendidas
inicialmente a K12 Inc. (a “K12”), TIVA - The Independent Virtual Academy (a “TIVA”) e Fuel Education
LLC. (a “FuelEd.”), mediante as justificativas dessas entidades.
1.8.
As aulas referentes às disciplinas do Programa Dupla Certificação Genium Blended serão ministradas
em inglês e nos Estados Unidos da América, e não no Brasil, pois se destinam a qualificar o Aluno a obter um
diploma de High School de uma escola americana. A Escola oferecerá a estrutura de sala de aula, computadores
com acesso à internet e um orientador na sala, para que os alunos possam se dedicar ao curso em horários prédefinidos na grade horária do período complementar na escola.
2. DO CURSO
2.1. Os cursos oferecidos pelo Grupo Genium seguirão os princípios filosóficos-pedagógicos e um sistema
metodológico que permitam aos Alunos um amplo conhecimento e desenvolvimento do Programa Dupla
Certificação Genium Blended, seguindo regras educacionais dos Estados Unidos da América, uma vez que
serão ministrados via internet por instituições daquele país e visando a obtenção de graduação americana, por
intermédio do diploma de High School.
2.2. O Programa será oferecido pela Escola Parceira, desde que o aluno mesmo esteja matriculado para o 8º
ano ou série superior, que realize corretamente a inscrição no período indicado pela Escola Parceira, e que
mantenha a frequência de estudo acordada e aprovação em todas as disciplinas. Caso o aluno desista do curso
deverá fazê-lo formalmente junto à Escola Parceira e somente poderá retornar ao programa por adesão direta
com a Genium e correspondente custo à parte. Caso o aluno não mantenha a frequência mínima de estudo
e/ou não seja aprovado em qualquer disciplina, poderá ser excluído do curso.
3. HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA GENIUM
HIGH SCHOOL BRASIL
3.1.
Caso o Aluno apresente comportamento considerado inadequado e/ou antissocial na sala de aula
virtual e/ou no contato com outros Alunos e professores, indistintamente, que cause transtornos ao bom
andamento das aulas e à convivência entre os Alunos, professores e outros representantes do Grupo Genium,
das Escolas Provedoras e das Escolas Parceiras a GHSB e a Escola Parceira reservam-se ao direito de advertilo sobre tais ocorrências.
3.1.1. Havendo reincidência, pelo Aluno, na prática de atos inadequados e/ou antissociais, devidamente
comprovados, verbalmente ou por escrito, o Grupo Genium poderá, a seu único e exclusivo critério, excluir
esse aluno específico do Programa.
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3.2.
Nos casos em que o Aluno pratique atos de improbidade (em especial fraude aos exames e/ou testes
aplicados), desde que comprovado, o Aluno será excluído e não poderá mais fazer parte do Programa Dupla
Certificação Genium Blended ou qualquer outro Programa da Genium.
3.3
Caso o aluno seja reprovado nas disciplinas obrigatórias do Programa Dupla Certificação Genium
Blended por não apresentar a dedicação mínima necessária, respeitando os prazos estabelecidos. No caso do
aluno apresentar a dedicação esperada, mas não for aprovado, a GHSB vai analisar a especificidade da situação
e poderá, a seu critério, excluir ou não o aluno.
4. AVALIAÇÃO
4.1. Durante o período de realização do Programa Dupla Certificação Genium Blended o Aluno deverá
submeter-se ao processo de avaliação continuada segundo critérios determinados pelo Grupo Genium, o que
permitirá ao Aluno, atendidos tais critérios, dar continuidade aos estudos no estágio imediatamente posterior.
4.2. Por ocasião do ingresso de novo Aluno no Programa Dupla Certificação Genium Blended, o Grupo
Genium reserva-se o direito de realizar testes para avaliação do nível de conhecimento da língua inglesa do
Aluno.
4.2.1. Os níveis a serem atendidos são:
a) Nível 1: Não poderá iniciar as disciplinas obrigatórias do Programa Dupla Certificação Genium
Blended e deverá primeiramente realizar as disciplinas HIGH SCHOOL ENGLISH PREP 1 e HIGH
SCHOOL ENGLISH PREP 2;
b) Nível 2: Não poderá iniciar as disciplinas obrigatórias do Programa Dupla Certificação Genium
Blended e deverá primeiramente realizar a disciplina HIGH SCHOOL ENGLISH PREP 2;
c) Nível 3: Poderá iniciar as disciplinas obrigatórias do Programa Dupla Certificação Genium Blended
imediatamente.
4.2.2. A exclusivo critério do Grupo Genium, o Aluno poderá fazer e/ou repetir, sem custo algum, as disciplinas
HIGH SCHOOL ENGLISH PREP 1 e HIGH SCHOOL ENGLISH PREP 2, caso tenha cumprido a carga
horária total prevista (350 horas), realizado todas as atividades e avaliações integralmente e no prazo estipulado.
Caso o Aluno não tenha cumprido a carga horária total prevista, realizado todas as atividade e avaliações,
integralmente e no prazo para tanto estipulado das disciplinas HIGH SCHOOL ENGLISH PREP 1 e HIGH
SCHOOL ENGLISH PREP 2, ou não tenha sido aprovado em alguma dessas disciplinas, somente poderá
fazê-lo novamente mediante pagamento à Escola Parceira, com consequente repasse desta última à Genium,
do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
4.3. O teste de proficiência na língua inglesa de que trata o item 4.2 poderá ser dispensado caso o Aluno seja
portador de certificado válido expedido por qualquer instituição de ensino que ateste seu nível de conhecimento
na língua inglesa, devidamente aceito pelo Grupo Genium, a seu único e exclusivo critério.
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4.4. Fica estabelecido que, na hipótese de não realização do teste de proficiência na língua inglesa de que tratam
os itens 4.2 e 4.3 por iniciativa do Aluno, não caberá ao Aluno qualquer direito a repetição de disciplina se seu
desempenho for prejudicado por insuficiência na língua inglesa.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.
(i)

O Grupo Genium:
não fornecerá livros e/ou cadernos aos Alunos;

(ii) somente fará reposição de aulas em caso de problemas nos seus servidores web, ou caso fortuito ou
de força maior;
(iii) só será permitido o “trancamento” ou suspensão de cursos em casos de comprovada impossibilidade
por motivo de força maior. A GHSB se reserva o direito de verificar previamente cada caso e aceitar ou não
os motivos alegados. Em qualquer outra hipótese, o Aluno que, por qualquer motivo, estiver indisponível
para continuidade das aulas, deverá efetuar o processo de desistência; e
(iv) reserva-se o direito de alterar as condições do Programa Dupla Certificação Genium Blended e/ou
decidir pela sua descontinuidade, informando ao Aluno sobre as novas condições imediatamente quando
de sua implementação, respeitados os Contratos vigentes.
5.2.
O conteúdo programático e pedagógico é de propriedade exclusiva da Grupo Genium e das Empresas
Provedoras, não podendo, a qualquer tempo ou título, ser reproduzido sem sua prévia autorização.
5.3
O responsável pelo aluno, e o aluno, declaram que são plenamente responsáveis por ter o hardware e
software mínimos necessários para acessar e utilizar adequadamente a plataforma de ensino. Esses requisitos
devem
ser
previamente
verificados
e
estão
detalhados
no
link
https://fueled.force.com/servicestation/s/article/PEAK-System-Requirements ou na internet pelo caminho:
www.getfueled.com > opção Support (na parte superior da Home Page) > Link Knowledge Base (na parte
FAQs) > opção Technical Help > opção PEAK System Requirements, ou caminho similar em função da
especificidade desejada.
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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA GENIUM

1. Introdução
Ao se inscrever e utilizar os serviços oferecidos no Portal Genium (referência ao website da Genium,
aos sites dos provedores parceiros FuelEducation/K12, TIVA e Rosetta Stone, e a ferramentas de
comunicação utilizadas via web), aplicativos ou softwares (juntos, o "Serviços Genium" ou
"Serviços") e acessar qualquer conteúdo ou material que seja disponibilizado pelo Portal Genium (o
"Conteúdo"), o aluno usuário e o seu responsável legal concordam com todos os termos e condições
do Termo de Adesão (Termos e Condições Gerais do Programa de High School), Regulamento dos
cursos, Termos e Condições de Uso da Genium, e Termos de uso e Integridade Acadêmica da TIVA,
cujos termos e aceite também fazem parte do processo de inscrição e contratação do curso. Todos
esses documentos são referidos como “Acordos”. Caso não concorde com algum dos termos você
deve informar previamente a Escola e não poderá utilizar as referidas ferramentas. Em hipótese
alguma você poderá utilizar as ferramentas digitais, entrar na plataforma de ensino e participar do
Programa sem concordar com essas condições e regras.
Para fins do presente, toda vez que se utilizar a palavra “você”, entende-se o aluno usuário e o seu
responsável legal.
O Portal Genium inclui recursos sociais e interativos e seu uso se baseia em vários requisitos técnicos.
Leia os Acordos atentamente; eles abrangem informações importantes sobre os serviços do Portal
Genium prestados para você. Os Acordos incluem informações importantes sobre futuras alterações
nos Acordos, renovações automáticas, limitações de responsabilidade e informações de privacidade.
Para usar o Portal Genium e acessar o Conteúdo, você precisa (1) ter 18 anos ou mais, ou ter 13 anos
ou mais e ter o consentimento e contratação dos seus pais ou responsáveis legais com relação aos
Acordos; e (2) ter o poder de aderir ao Programa e não ser impedido de fazê-lo segundo quaisquer
leis aplicáveis. Você também declara que todas as informações de cadastro, assim como informações
inseridas no Portal Genium, e/ou fornecidas por escrito pelo Termo de Adesão, são verdadeiras,
precisas, completas e atuais, e concorda em mantê-las dessa forma sempre.
2. Mudanças nos Acordos
O Grupo Genium tem o direito de modificar os Acordos, bem como qualquer política que pertença ou
afete o Portal Genium e/ou os Serviços. Independente dos prazos previstos nos Acordos, o uso
contínuo do Portal Genium e o acesso ao seu Conteúdo após a notificação de mudança nos Acordos
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será considerado como aceitação das novas regras. Além disso, o Grupo Genium se reserva o direito
de modificar, substituir, suspender ou descontinuar o Portal Genium a qualquer momento.
3. Prestação de Serviços
Ao fornecer os Serviços, sujeito aos Acordos, nós nos reservamos o direito de monitorar os acessos
do Aluno ao Portal Genium, com a finalidade de determinar que o uso esteja de acordo com os
Acordos. Além disso, conforme descrito nos Termos, nós mantemos absoluto e incondicional direito
de rever e remover o conteúdo acessível ou transmitido por meio dos Serviços que, em nosso exclusivo
critério, acreditamos estar em violação das condições dos Termos.
De tempos em tempos nós podemos mudar, expandir e melhorar o Portal Genium. Nós também
podemos, a qualquer hora, cessar a continuidade de parte ou de todo o Serviço ou seletivamente
desativar certos aspectos do Serviço ou partes do Portal Genium.
4. Seus Direitos
O Grupo Genium oferece a você um direito individual, limitado, intransferível e não exclusivo de
acesso, uso e disponibilização do conteúdo do Portal Genium, desde que você cumpra integralmente
com os Termos e Acordos. Os conteúdos do Portal Genium são fornecidos a você somente para uso
pessoal, e nunca comercial. Certos Serviços e opções do Portal Genium estão disponíveis somente
para membros internos registrados do Grupo Genium, Empresas Provedoras, ou da Escola Parceira.
5. Uso do Serviço
Seu direito de acessar e usar o Portal Genium, bem como os Serviços é pessoal e intransferível. Além
disso, você só tem direito ao acesso e uso do Portal Genium, bem como os Serviços para propósitos
lícitos.
Você é responsável por manter em sigilo dados de sua conta, seu usuário e senha para acesso ao Portal
Genium. Você concorda em notificar ao Grupo Genium quanto a qualquer uso sem autorização de
sua conta. Para que os Serviços funcionem com eficiência, você deve manter suas informações de
inscrição atualizadas, precisas e detalhadas. Caso não o faça, a precisão e a eficiência do Portal
Genium e dos Serviços poderão ser afetadas.

Em casos de violação aos Acordos, por critério único e exclusivamente nosso, podemos encerrar sua
conta ou modificá-la, reclamar ou remover qualquer nome de usuário associado à sua conta (inclusive
razões associadas a uso indevido ou desautorizado). Ainda, não teremos a obrigação de manter
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registrada sua conta ou qualquer dado que você possa ter armazenado usando sua conta ou nossos
Serviços.
Seu acesso e uso do Portal Genium podem ser interrompidos a qualquer momento por diversas razões,
inclusive por erro de funcionamento, atualizações periódicas, manutenção ou reparo ou outras ações
que o Grupo Genium possa julgar necessárias.
6. Direitos de Propriedade Intelectual
Todos os materiais dos Serviços e do Portal Genium, em especial o conteúdo de ensino, o texto, as
imagens, os softwares, os arquivos de áudio e vídeo e as documentações permanecem todo o tempo
como propriedade exclusiva do Grupo Genium e/ou das Empresas Provedoras. Esses materiais
previamente mencionados estão protegidos sob os direitos autorais nacionais e internacionais, marcas
registradas e outros direitos de propriedade intelectual. Você não pode anunciar, distribuir,
sublicenciar, traduzir ou reproduzir quaisquer materiais que possuem direitos autorais, marcas
registradas ou outras informações sem a prévia autorização emitida por escrito pelo Grupo Genium.
7. Acesso e Interferência
Você concorda que não irá:


Usar robôs, sistemas de varredura e armazenamento de dados (como "spiders" ou "scrapers"),
links escondidos ou qualquer outro recurso, ferramenta, programa, algoritmo ou método
coletor/extrator de dados automático para acessar, adquirir, copiar ou monitorar o Conteúdo
disponibilizado pelo Portal Genium ou qualquer parte dos Serviços fornecidos, sem permissão
por escrito expressa pelo Grupo Genium;



Usar ou tentar usar qualquer mecanismo, software ou programa, ferramenta, agente ou outros
dispositivos e mecanismos (incluindo, mas sem se limitar a navegadores, spiders, robôs,
avatares ou agentes inteligentes) para navegar ou buscar dentro do Portal Genium, que não
sejam os buscadores comumente em navegadores de terceiros, tais como o Internet Explorer
da Microsoft;



Postar ou transmitir qualquer arquivo com vírus, "worms", cavalos de Troia ("Trojan horses")
ou qualquer outro recurso que contamine, destrua ou interfira de qualquer forma no uso
apropriado do Portal Genium e dos Serviços; e/ou



Tentar decifrar, desmontar, decompor ou fazer a engenharia reversa de qualquer software que
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consista em ou faça parte do Portal Genium ou dos Serviços utilizados.
Por favor, perceba que as taxas usuais de sua operadora, como taxas de navegação 3G, se aplicarão
quando você acessar o Portal Genium com seu dispositivo portátil.
8. Política de Segurança e Privacidade
Seu uso do Portal Genium, qualquer informação pessoal ou qualquer outra informação sobre você
coletada pelo Grupo Genium por meio do Portal Genium ou em conexão a ele (qualquer dado que
não seja conteúdo gerado pelo usuário).
9. Fóruns comunitários, chats, quadros de avisos, pen pals (amigos virtuais) e envio de e-mail
Você é o único responsável pelo conteúdo dessas mensagens conforme especificado no item 5 anterior:
por usar estes serviços, você concorda em não publicar e não compartilhar qualquer material que
contenha:


Conteúdo que não seja original ou que você não tenha recebido consentimento para postar;



Contenha linguagem inadequada ou qualquer linguagem de baixo calão, pornográfica,
sexualmente explícita, caluniosa ou difamatória;



Violar qualquer Lei, regra ou regulamento, ou infringir qualquer direito de terceiros;



Materiais que contenham vírus ou qualquer outro material que possa corromper, destruir ou
incapacitar o funcionamento do software, hardware ou a telecomunicação;



São considerados spams, materiais como correntes, junk e-mail (lixo eletrônico) ou outras
solicitações do gênero; e



Tentar se passar por outra pessoa ou violar a segurança de outros usuários do Portal Genium.

As opiniões e mensagens postadas pelos usuários do Portal Genium não refletem e não são
representações das ideias do Grupo Genium ou seus funcionários, afiliados, fornecedores e parceiros.
O Grupo Genium não é responsável pelo conteúdo das mensagens enviadas pelos seus usuários para
outros usuários dentro do ambiente da escola.
O Grupo Genium pode remover qualquer mensagem postada a qualquer momento. O uso do diretório
por membros da comunidade online do Portal Genium para qualquer fim diferente do aprendizado é
13

estritamente proibido.
10. Diversos
Se qualquer disposição ou disposições dos Termos ou Acordos forem consideradas inválidas, ilegais
ou não aplicáveis, a validade, legalidade e aplicabilidade das demais disposições devem permanecer
em pleno vigor.
O Grupo Genium não será responsável por qualquer falha ou atraso no cumprimento das obrigações
constantes nos Termos ou Acordos causados por casos fortuitos ou força maior.
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Policies Concerning Appropriate Use and
Academic Integrity

Termos de Uso e Integridade Acadêmica
da TIVA

APPROPRIATE USE

TERMOS DE USO

What is the TIVA policy on appropriate Qual a política da TIVA quanto ao uso
use of intellectual property?

adequado de propriedade intelectual?

Access to the technology utilized by the TIVA
imposes
certain
responsibilities
and
obligations. Appropriate use incorporates
ethical and honest behavior and demonstrates
respect for physical and intellectual property,
system security protocols, and individuals'
rights to privacy and freedom from
intimidation, harassment, and unwarranted
annoyance.

O acesso à tecnologia utilizada pela TIVA
requer certas responsabilidades e obrigações. O
uso adequado incorpora um comportamento
ético e honesto e demonstra respeito pela
propriedade física e intelectual, protocolos de
segurança do sistema, e os direitos dos
indivíduos à privacidade e à liberdade contra
qualquer tipo de intimidação, assédio, e
aborrecimentos indevidos.

By enrolling in this course, students accept the
terms of this policy and acknowledge that they
hold TIVA harmless for any injury or offense
they may suffer by accessing information on
the Internet.

Ao se inscrever neste curso, os alunos aceitam
os termos desta política e reconhecem que
mantêm a TIVA isenta de qualquer dano ou
ofensa que possam sofrer ao acessar
informações na Internet.

Students agree to:

O Aluno concorda em:

Use Internet resources for authorized O uso de recursos da Internet é apenas
para fins autorizados.
purposes only.
Respect the work and creativity of the authors Respeitar o trabalho e criatividade dos autores
of materials seen on the Internet. Therefore, dos materiais vistos na Internet. Portanto, os
students will not copy files from the Internet alunos não irão copiar arquivos da Internet
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for any use other than personal use, unless the para qualquer uso diferente de uso pessoal, a
web master explicitly states that the page may menos que o dono do material afirme
be copied indiscriminately.
explicitamente que a página pode ser copiada
de forma indiscriminada.
Use only legal versions of copyrighted Utilizar apenas versões legais de software
software in full compliance with licensing protegido por direitos autorais em plena
conformidade com os acordos de
agreements.
licenciamento.
Respect the work and creativity of software
developers by not downloading or
duplicating licensed software. Students
understand that they may download public
domain programs and will pay for shareware
programs. They assume all risks in
determining if the program is public domain,
shareware, or licensed.

Respeitar o trabalho e a criatividade de
desenvolvedores de software sem fazer o
download ou a duplicação de software
licenciado. Os alunos entendem que eles
podem baixar programas de domínio público e
que irão pagar por programas em fase de
shareware. Eles assumem todos os riscos para
determinar se o programa é de domínio
público, shareware, ou licenciado.

Exercise responsible, ethical behavior. The Exercer um comportamento responsável e
Internet is a global network of ético. A Internet é uma rede global de
informações.
information.
In addition to useful scholarly information,
students may find information that is
inaccurate or plagiarized. Gatekeepers or
systems of censorship are not in place on the
Internet. Students must understand that they
are not permitted to intentionally access
profane or offensive information.

Respect individual’s
harassment.

freedom

Além de informações acadêmicas úteis, os
estudantes podem encontrar informações
imprecisas ou plagiadas. Gatekeepers ou
sistemas de censura não funcionam na Internet.
Os estudantes devem entender que não
possuem
permissão
para
acessar
intencionalmente conteúdo ultrajante ou
ofensivo.

from Proteção dos indivíduos contra assédio.

TIVA Students will protect the privacy

of

Os

Alunos

da

TIVA

irão

proteger a
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their classmates. They will not publish any
names, passwords, e-mail addresses or other
information pertaining to other students.
They will not use an e-mail account as a
means to harass people who use the Internet,
including teachers and other students.

privacidade de seus colegas de classe. Não irão
publicar os nomes, senhas, endereços de e-mail
ou outras informações referentes a outros
estudantes. Eles não vão usar uma conta de email como meio para perseguir pessoas que
usam a Internet, incluindo professores e outros
estudantes.

Actions that constitute inappropriate use Ações que caracterizam uso inadequado
incluem, mas não estão limitados a:
include, but are not limited to:
• using a login or password other than
his/her own without permission;
• using file data other than his/her own
without permission;
• attempting to break into system
operations of the network or servers;
• attempting to decode or circumvent
security protocols;
• engaging in activity that exposes the
system and residing information to any level
of harm or danger;
• making illegal copies of software;
• engaging in any activity that does not
comply with the TIVA nondiscriminatory
policy.

• Utilizar login ou senha de terceiros, sem
receber permissão;
• Utilizar dados de arquivos de terceiros,
sem receber permissão;
• Tentar invadir sistemas operacionais da
rede ou servidores;
• Tentar decodificar ou burlar protocolos de
segurança;
• Envolver-se em atividade que expõe o
sistema ou informações do sistema a qualquer
nível de dano ou perigo;
• Fazer cópias ilegais de software;
• Envolver-se em atividade que não esteja
em conformidade com as políticas de não
discriminação da TIVA.

Students who violate any part of this
agreement or engage in any other activity that
school authorities consider inappropriate will
be subject to disciplinary action consistent
with the TIVA academic honesty policies and
procedures. Discipline could include, but
would not be limited to, immediate
suspension or termination of Internet access
for the course(s).

Os Alunos que violarem qualquer parte deste
acordo ou exercerem qualquer outra atividade
que as autoridades escolares considerem
inadequada estarão sujeitos a ação disciplinar
consistente com as políticas e procedimentos
de honestidade acadêmica TIVA. A ação
disciplinar pode incluir, mas não se limita, a
imediata suspensão ou rescisão de acesso à
Internet para o(s) curso(s).
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Any attempt to break into or tamper with the
system operations, including any student
records or grades, will result in cancellation
of privileges.
ACADEMIC INTEGRITY

Qualquer tentativa de invadir ou adulterar os
sistemas operacionais, incluindo quaisquer
registros ou notas de estudantes, irá resultar no
cancelamento do contrato.
INTEGRIDADE ACADÊMICA

Policy on Academic Honesty

Política de Honestidade Acadêmica

Academic integrity is expected in the
completion of TIVA courses. Academic
dishonesty includes, but is not limited to,
plagiarism, fabrication of information or
citations, submitting work of another person
or work previously used without informing
the instructor and securing written approval,
facilitating acts of academic dishonesty by
others, unauthorized prior possession of
examinations, or tampering with the
computer files and/or academic work of other
students. A Student charged with academic
dishonesty will be given oral or written notice
of the charge by the instructor, and
appropriate action will be determined by the
administration.

A integridade acadêmica é prerrogativa em
todos os cursos da TIVA. Desonestidade
acadêmica inclui, mas não está limitado a
plágio, fabricação de informações ou citações,
submeter o trabalho de outra pessoa ou
trabalho utilizado anteriormente sem informar
o instrutor e garantir a aprovação por escrito,
facilitar atos de desonestidade acadêmica de
terceiros, posse ou acesso antecipado a testes
sem devida autorização, ou adulterar arquivos
de computador e/ou trabalho acadêmico de
outros estudantes. Um Aluno acusado de
desonestidade acadêmica receberá notificação
da acusação de forma oral ou escrita pelo
instrutor, e medidas adequadas serão
determinadas pela administração.

TIVA has a three-strike rule regarding A TIVA possui uma regra de três chances
plagiarism/cheating:
sobre plágio/trapaça:

First and second offense: a zero for the Primeira e segunda ocorrência: um zero
assignment and a notice of the charge. na nota e um aviso. O Aluno não terá
The Student will not be allowed to make permissão para refazer a tarefa.
up the assignment.
Third offense: a zero for the course. Terceira ocorrência: nota zero para o
Aluno
não receberá
The student will not be issued a refund curso. O
for

reembolso por ser
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being released from the course.

removido do curso.

To be absolutely clear, working with another
person to answer homework questions, test
questions, or to complete assignments is
unacceptable. If it is determined that any
Student has violated this policy, the instructor
will take appropriate steps that range from the
student’s receiving zeroes for assignments to
failing the course.

Para ser absolutamente claro, trabalhar com
outra pessoa para responder a tarefas,
perguntas de testes, ou para completar tarefas
é inaceitável. Se for determinado que qualquer
Aluno violou essa política, o instrutor irá tomar
as medidas adequadas que variam entre
atribuir nota zero ao aluno até a reprova do
mesmo.

Students who are affiliated with a brick-and- Os Alunos associadas a escola física devem
mortar school should be aware of the estar cientes também da política de integridade
academic integrity policy of that institution acadêmica da instituição.
as well.
Parent/Student Acknowledgement Letter

Carta de Confirmação – Pais/Aluno

Dear Parent(s) or Student;

Prezado pai ou aluno;

Thank you in advance for reading the TIVA
policies concerning Appropriate Use and
Academic Integrity. By contracting the
Genium Group, or by using its services, our
family acknowledges that we have read,
understood, and agreed to the TIVA policies
concerning Appropriate Use and Academic
Integrity.

Obrigado por ler os termos de uso e integridade
acadêmica da TIVA. Ao contratar o Grupo
Genium, ou ao utilizar os seus serviços,
reconhecemos que a nossa família leu,
entendeu e concordou com as políticas TIVA
relacionadas ao uso adequado e integridade
acadêmica.

Sua colaboração é muito apreciada. Juntos,
Your cooperation is greatly appreciated. podemos criar um clima de aprendizagem
Together we can create an effective learning eficaz em nossa escola.
climate in our school.
Cordialmente,
Sincerely,
Dr. Christopher Price
Head of School, TIVA

Dr. Christopher Price
Diretor, TIVA
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The Legal responsible for the student, and the
student, identified as follows, declare that have read,
agree and will comply with the norms of this
document “Policies concerning appropriate use and
Academic Integrity”, from TIVA.

O Responsável Legal e o(a) Aluno(a) identificados a seguir
declaram que leram, concordam e que seguirão as normas
estipuladas neste documento “Termos de Uso e de Integridade
Acadêmica”, da TIVA.

Dados do Responsável Legal (Legal Responsible for the student):
Nome: __________________________________________________ ( ) Pai/Father

( ) Mãe/Mother ( ) Responsável/Other

RG: _____________________________

Assinatura/Signature: ______________________________________________

Dados do(a) Aluno(a) (Student):
Nome: __________________________________________________
RG: _____________________________

Assinatura/signature: ______________________________________________
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