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Termos de Serviço do CPD
Definições
1. CPD é a plataforma online utilizada pelo Departamento Científico, localizada em http://dcfmusp.
com.br/.
1.1. O CPD é gerenciado e mantido pelo Departamento Científico da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (ou “DC”).
1.2. O uso dos serviços fornecidos pelo DC através do CPD (online ou fisicamente) são regidos por
estes Termos de Serviço do CPD (ou “Termos”).
1.3. O uso dos serviços fornecidos pelo DC através do CPD (online ou fisicamente) implica em
concordância com esses Termos.

Política de Uso de Dados
2. Informações de Cadastro.
2.1. Informações de Cadastro (ou “Informações”) são os dados fornecidos pelo usuário no ato de
seu cadastramento, online ou fisicamente no DC.
2.2. Para usar os serviços fornecidos pelo DC, é necessário realizar o cadastramento, online ou
fisicamente.
2.3. Os dados fornecidos pelo usuário para o DC não serão divulgados ou vendidos, sendo de uso
exclusivo do DC.
2.4. O cadastramento pode ser realizado por dois métodos: online ou fisicamente.
2.4.1. O cadastramento de um usuário é necessário para se utilizar dos serviços fornecidos
pelo DC.
2.4.2. O cadastramento físico deve ser realizado no DC (Avenida Doutor Arnaldo, 455 - Subsolo,
Cerqueira César, CEP 01940-903).
2.4.3. O cadastramento online deve ser realizado pelo site do DC (http://dcfmusp.com.br/).
2.5. As Informações fornecidas são de responsabilidade exclusiva do usuário cadastrado e ele
deve se certificar de sua veracidade e de sua atualização.
2.5.1. Para se certificar da veracidade das Informações, o DC se reserva o direito de requisitar
documentos que comprovem as Informações fornecidas, mediante apresentação dos quais
será realizado o cadastro.
2.5.2. Caso o cadastramento seja feito online, o DC se reserva o direito de requisitar cópias
digitais de documentos que comprovem as Informações fornecidas, mediante verificação das
quais será realizado a confirmação do cadastro.
2.5.3. Caso as Informações fornecidas não sejam compatíveis com as que constam nos
documentos apresentados, prevalecerá as informações que constam nos documentos.
3. Tipos de Cadastro.
3.1. Os cadastros realizados no DC são de quatro categorias:
3.1.1. Acadêmico USP - engloba aqueles usuários com matrícula ativa em curso de graduação
na Universidade de São Paulo.
3.1.2. Acadêmico Não-USP - engloba aqueles usuários com matrícula ativa em curso de
graduação em instituição de ensino superior aprovada pelo Ministério de Educação e Cultura.
3.1.3. Profissional USP - engloba acadêmicos com matrícula ativa cursos de pós-graduação
e especialização na Universidade de São Paulo, e profissionais da Universidade de São Paulo
com vínculo profissional ativo.
3.1.4. Profissional Não-USP - engloba os usuários que não se enquadrem em nenhuma das
categorias acima (2.1.1, 2.1.2 ou 2.1.3).
3.2. O DC se reserva o direito de alterar o tipo de cadastro do usuário caso julgue as Informações
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fornecidas incompatíveis com a categoria cadastrada.
3.3. Questões de não-concordância com a categoria cadastrada devem ser encaminhadas para a
Diretoria vigente do DC, devendo ser analisada por ela.
3.3.1. O pedido de avaliação de recategorização pode ser feito presencialmente ou através do
endereço eletrônico do DC (dc@usp.br).
3.3.2. A decisão sobre a alteração ou não da categoria cabe à Diretoria vigente do DC.
3.4. O uso dos serviços fornecidos pelo DC através do CPD (online ou fisicamente) só pode ser feito
por maiores de idade.

Segur ança
4. O usuário se compromete a:
4.1. Não enviar vírus ou outros códigos maliciosos.
4.2. Não solicitar informações de login nem acessar conta que pertença a outra pessoa.
4.3. Não fará nada que possa desabilitar, sobrecarregar ou impedir o funcionamento ou a aparência
adequados do CPD.
4.4. Não facilitará nem incentivará a violação destes Termos.
5. Esses termos estão subordinados ao Estatuto do Departamento Científico e ao Estatuto Geral das
Ligas Acadêmicas.
5.1. Todos os usos do CPD devem estar em conformidade com o Estatuto do Departamento
Científico e o Estatuto Geral das Ligas.

Termos de Pagamento
6. O pagamento referente ao uso dos serviços online fornecidos pelo DC através do CPD utiliza
plataformas externas.
6.1. O uso dessas plataformas está sujeita a seus termos de uso.
6.2. Os métodos de pagamento disponíveis dependem da plataforma de pagamento.
7. Ações que podemos executar.
7.1. Podemos revogar sua eligibilidade para utilizar os serviços fornecidos pelo DC a qualquer
momento e unicamente ao nosso critério.
7.2. Podemos realizar quaiquer consultas que consideremos necessárias, seja diretamente ou
através de terceiros, relativas a sua identidade e idoneidade creditícia.
7.3. Podemos cancelar qualquer transação se acreditarmos que ela viole esses Termos, ou que isso
poderá evitar perdas financeiras. Podemos também cancelar qualquer valor eletrônico acumulado,
transferido, atribuído ou vendido como resultado de atividade fraudulenta ou ilegal.
7.4. Podemos contatar o emissor da sua fonte de recursos financeiros, autoridades legais ou
terceiros afetados (incluindo outros usuários) e compartilhar detalhes dos pagamentos aos quais
você está associado se acreditarmos que isso evitará perdas financeiras ou violação da lei.
8. Segurança.
8.1. Você é responsável por manter a segurança da sua conta.
8.2. Você entende que será cobrado por qualquer serviço adiquirido junto ao DC de acordo com
os valores estabelecidos.

Disposições Diversas
9. Alterações nesses Termos podem ocorrer sem avisos prévios.
9.1. Nos reservamos o direito de divulgar previamente ou não alterações nos Termos.
9.2. Divulgações sobre alterações nos Termos podem ocorrer por meios eletrônicos ou físicos, de
acordo com deliberação da Diretoria vigente do DC.
9.3. A continuidade no uso dos serviços fornecidos pelo DC (seja online ou presencialmente)
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constitui sua aceitação de nossos Termos alterados.
10. Se você violar o texto ou a essência destes Termos, ou gerar possível risco de exposição legal para
nós, podemos deixar de fornecer todo ou parte dos serviços do DC para você.
10.1. A notificação dessa recisão de fornecimento de serviços será informada ao usuário através
de algum dos meios fornecidos por ele nas Informações de cadastramento ou na atualização
dessas.
10.2. Caso a recisão seja feita na presença do usuário, a notificação poderá ser oral, excluindo a
necessidade de comunicação por outro meio.
11. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo como o competente para dirimir quaisquer questões
advindas do concurso ou destes Termos.

Disclaimer
12. Nós tentamos manter o CPD atualizado, seguro e livre de erros, mas você o usa por sua conta e
risco. Nós fornecemos o CPD no estado em que se encontra sem garantias expressas ou implícitas,
incluindo, sem limitação, garantias implícitas de comercialização, adequação a uma finalidade
específica e não infração. Não garantimos que o CPD ficará sempre seguro, protegido, sem erros,
nem que o CPD sempre funcionará sem interrupções, atrasos, ou imperfeições. O CPD não assumirá a
responsabilidade por ações, conteúdo, informações ou dados de terceiros, e você isenta a nós, nossos
diretores, executivos, funcionários e agentes de qualquer reclamação que você tenha contra terceiros.
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