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Bem vindo à FURB!
Ao usar os serviços e benefícios dentro do Programa Alumni, você está concordando com estes
termos conforme citado na Resolução 065/2017, artigo 5º, § 1º). Leia-os com atenção.
Para alguns serviços, podem aplicar-se termos adicionais. Os termos adicionais estarão disponíveis
no portal do Programa Alumni FURB (www.furb.br/alumni) junto ao acesso a estes serviços e se
tornarão parte de nosso contrato com você, durante todo o tempo de utilização destes serviços.
Estes termos regem a relação entre a FURB e você. Eles não criam quaisquer direitos para terceiros.
Como usar os serviços e benefícios
Renove sua adesão anualmente, informando sempre seus dados pessoais atualizados.
necessário que você siga as políticas disponibilizadas sobre cada um dos serviços.

É

IMPORTANTE: Mantenha sempre sua adesão ativa para garantir todos os benefícios, inclusive os
descontos. A FURB reserva-se o direito de conceder os benefícios somente aos egressos que
mantiverem ativa sua adesão no Programa Alumni, ou seja, dentro do período de vigência.
Atualmente a vigência é de 12 (doze) meses (conforme Resolução 065/2017, Artigo 5º, parágrafos 1º
a 4º).
Não é necessário aguardar que sua atual adesão expire para renová-la. Você pode solicitar sua
renovação a qualquer momento através do site do programa Alumni. Os procedimentos de primeira
adesão ou renovação solicitam as mesmas informações e estão disponíveis em www.furb.br/alumni.
Uma vez concluída a solicitação de adesão no site, o egresso deverá aguardar a mensagem de
validação de sua adesão, que será enviada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis ao endereço de email externo fornecido no ato da adesão.
Sua adesão estará vigente a partir do momento da validação e terá validade por 12 meses, podendo
ser renovada a qualquer momento sob nova solicitação. Para renovações, o prazo máximo de
validação de sua adesão é de 2 (dois) dias úteis.
Não faça uso indevido dos serviços da FURB. Por exemplo, não interfira com os serviços nem tente
acessá-los por um método diferente das instruções que fornecemos. Você pode usar nossos serviços
somente conforme permitido pela resolução 022/2007 (www.furb.br/normastic).
Podemos suspender temporariamente o serviço ou benefício se estivermos investigando casos de
suspeita de má conduta até que as circunstâncias sejam suficientemente apuradas ou remediadas.
Também é possível o cancelamento definitivo do serviço ou benefício para os casos de
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descumprimento de nossos termos ou políticas, após regular apuração em que será garantido ao
investigado o contraditório e a ampla defesa.
Em relação ao seu uso dos seus serviços e benefícios, podemos enviar-lhe anúncios e notícias sobre a
FURB, mensagens administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas
comunicações com base em sua lista de interesses.
Sua Conta FURB
Para proteger sua Conta da FURB, o usuário deve manter a senha em sigilo.
A atividade realizada na Conta da FURB ou por seu intermédio é de sua responsabilidade.
Caso tome conhecimento de uso não autorizado da sua senha ou conta, o usuário deve comunicar
imediatamente a FURB através dos e-mails cstic@furb.br e alumni@furb.br.
A conta da FURB é de uso pessoal e intransferível do egresso cadastrado no Programa Alumni.
O repasse voluntário de suas credenciais a terceiros, depois da devida apuração e comprovação,
pode implicar em cancelamento de sua adesão no programa e com isso, o uso dos benefícios e
descontos.
Sobre estes Termos
Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um serviço
ou benefício em função de alterações da lei ou mudanças em nossa regulamentação interna - feita a
partir de resoluções aprovadas no Conselho Universitário (CONSUNI). É sua responsabilidade
consultar os termos regularmente.
Avisos sobre modificações nos termos serão publicados na página oficial do Programa Alumni.
As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor imediatamente no momento
da publicação no portal, inclusive para casos de alterações feitas por razões legais ou a respeito de
novas funcionalidades de um serviço. Se você não concordar com os termos alterados de um serviço,
deve solicitar o cancelamento de sua adesão através do endereço alumni@furb.br.
Proteção ao Direito Autoral (Lei Federal 9.610 de 19/02/1998)
Nós respondemos às notificações de alegação de violação de direitos autorais conforme Lei Federal e
encerramos contas de infratores reincidentes de acordo com os procedimentos estabelecidos na
resolução 022/2007 e estatutos internos da FURB.
Somos comprometidos em fornecer informações às autoridades competentes para ajudar os
detentores de direitos autorais a gerenciarem sua propriedade intelectual on-line. Caso você
entenda que alguém está violando seus direitos autorais e quiser nos notificar, você deve comunicar
imediatamente a FURB através do e-mail cstic@furb.br.
Proteção à Privacidade do Programa Alumni
Esta política de privacidade explica o modo como tratamos seus dados pessoais e protegemos sua
privacidade quando você adere ao Programa Alumni.
Ao realizar a adesão ou a renovação da adesão, você concorda que a FURB poderá usar esses dados
de acordo com estas políticas de privacidade.
Quando o usuário solicita sua adesão no Programa Alumni, confia a nós informações suas
informações pessoais.
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Informações que coletamos
Reunimos informações para conhecer melhor nosso egresso e sua atuação profissional. Isto é feito
através do formulário de adesão específico. Estas informações serão utilizadas principalmente pelas
coordenações de cursos para planejamento gerencial, organizacional e também para promover a
aproximação do egresso com a instituição e com sua área de atuação: colegas, professores e
mercado de trabalho.
Todas as informações coletadas serão para registro interno de ações de relacionamento promovidas
pela instituição: oportunidades de aperfeiçoamento e ações de interesse da área do usuário. Estas
ações podem se utilizar de diversos canais de relacionamento, principalmente por meio eletrônico.
Não compartilharemos suas informações pessoais com empresas, organizações e indivíduos externos
à FURB, salvo por motivos legais (cumprimento de legislação ou regulação, sempre por processo
formal ou solicitação governamental aplicável, seja para investigação de possíveis violações ou
detecção e impedimento de fraudes e danos aos direitos individuais ou coletivos) protegidos de
acordo com o art. 31 da Lei Nacional 11.526, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Acesso
à Informação.
Transparência e escolha
O egresso pode no momento da adesão, renovação ou a qualquer tempo, selecionar quais categorias
de mensagens são de seu interesse e que, portanto, podem ser enviadas a você. Isso pode ser feito
em duas situações:
a) No momento da adesão ou renovação do programa Alumni, através do próprio formulário,
na seção “Interesses”;
b) A qualquer momento durante a utilização dos serviços, através do endereço:
www.furb.br/academico/servicosAcademicos (alteração permitida somente mediante
usuário e senha pessoal).
O usuário declara ciência de que mensagens de cunho relacional com a instituição e com o programa
Alumni serão obrigatoriamente enviadas, a fim de garantir o propósito primordial do programa.
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