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Termos de Uso 

LEIA ATENTAMENTE E CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM OS TERMOS E 

CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E COM A POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE DO INOVAÇÃO BARUERI – CENTRO TECNOLÓGICO DE 

DESENVOLVIMENTO, PESQUISAS E ENCUBADORA DE EMPRESAS OU NÃO 

ESTEJA DISPOSTO A SE VINCULAR A ESTES, NÃO SE CADASTRE NA 

PLATAFORMA E NÃO FAÇA QUALQUER TIPO DE USO DO AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO BARUERI. 

 

TERMOS DE USO 
Este site hospedado em https://portal.barueri.sp.gov.br destina-se ao: 
compartilhamento de conteúdo por meio de perfis pessoais dos usuários, vitrine para 
startups e projetos, divulgação e captação de inovações por meio de desafios, entre 
outros que estejam alinhados com os objetivos da organização. 

PERFIL DE CIDADÃO/"INOVADORES" 
Os usuários, denominados neste site de Cidadão/Inovadores, voluntariamente optaram 
por participar desta iniciativa, mantendo uma página com informações pessoais 
protegida por senha que foi criada e é mantida especificamente pelo portador. 
As informações pessoais, e a senha de acesso são de responsabilidade do usuário. A 
equipe de administração do site Inovação Barueri reserva-se ao direito de não autorizar 
e despublicar perfis (páginas pessoais de usuários dentro do site) que representem abuso 
ou violação da Legislação Brasileira, ou que sejam ofensivos aos demais usuários do site 
ou a outrem, ou que façam uso abusivo das funcionalidades disponibilizadas no site. A 
participação na plataforma é voluntária e não implica em remuneração, nem gera 
qualquer vínculo societário, comercial ou empregatício com a Prefeitura Municipal de 
Barueri ou o CIT – Centro de Inovação e Tecnologia ou o Inovação Barueri – Centro 
Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisas e Incubadora de Empresas. 
 

PERFIL DE ALUNO 
Os perfis, denominados neste site de Alunos, voluntariamente optaram por participar 
desta iniciativa. Concordaram em receber esta denominação ao se cadastrarem como 
perfil de aluno, no site Inovação Barueri. A criação deste perfil é de forma voluntária. A 
participação na plataforma é voluntária e não implica em remuneração, nem gera 
qualquer vínculo societário, comercial ou empregatício com a Prefeitura Municipal de 
Barueri ou o CIT – Centro de Inovação e Tecnologia ou o Inovação Barueri – Centro 
Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisas e Incubadora de Empresas. 
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PERFIL DE PROFESSOR 
Os perfis, denominados neste site de Professor, voluntariamente optaram por participar 
desta iniciativa. Concordaram em receber esta denominação ao se cadastrarem como 
perfil de Professor, no site Inovação Barueri. A criação deste perfil é de forma voluntária. 
A participação na plataforma é voluntária e não implica em remuneração, nem gera 
qualquer vínculo societário, comercial ou empregatício com a Prefeitura Municipal de 
Barueri ou o CIT – Centro de Inovação e Tecnologia ou o Inovação Barueri – Centro 
Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisas e Incubadora de Empresas. 
 

STARTUPS/ EMPRESAS 
Os perfis, denominados neste site de Startups/ Empresas, voluntariamente optaram por 
participar desta iniciativa. Concordaram em receber esta denominação ao se 
cadastrarem como perfil de startup, no site Inovação Barueri. A criação destes perfis está 
diretamente relacionada a criação de um perfil de Cidadão. A criação deste perfil 
também é de forma voluntária. A participação na plataforma é voluntária e não implica 
em remuneração, nem gera qualquer vínculo societário, comercial ou empregatício com 
a Prefeitura Municipal de Barueri ou o CIT – Centro de Inovação e Tecnologia ou o 
Inovação Barueri – Centro Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisas e Incubadora de 
Empresas. 
 

CONTEÚDOS GERAIS 
A temática conceitual de abrangência do site é Inovação (incluindo subtemas como 
exemplos de inovação, práticas de inovação, opiniões sobre inovação) e temas 
relacionados (negócios, gestão, empresas, produtos, consumo, comércio, produção, 
marketing, vendas, equipes, educação, oportunidades, economia, entre outros), inclusive 
em suas interfaces com outras temáticas e áreas de atuação pessoais, profissionais e 
empresariais (saúde, alimentação, entretenimento, cultura, esportes, finanças ou 
quaisquer outros). 
A equipe do site publica conteúdos (textuais e multimídia), em formato de artigo ou de 
estudo de caso, que podem incluir informações atuais com caráter de notícia, como 
praticado por veículos de imprensa, mas não se obriga a manter cobertura permanente 
e total ou irrestrita sobre todos os assuntos importantes e/ou relacionados à temática. 
Os conteúdos publicados pelos perfis supra mencionados são de responsabilidade dos 
usuários, que se posicionam como autores dos mesmos (exceto onde indicarem fontes de 
referência e menções, ou estiverem fornecendo hiperlinks para outras páginas fora do 
domínio portal.barueri.sp.gov.br). 
 

TERMO DE ACEITAÇÃO 
Ao navegar por este site, o usuário aceita todos os termos e condições expostas que se 
encontram vigentes na data. O site reserva-se o direito de a qualquer tempo modificar 
estes termos, visando a melhoria do site, e, portanto, o usuário deve antes de cada acesso 
verificar os termos e condições. 
Tendo acessado este site e quaisquer de suas páginas, o usuário aceitará 
automaticamente todos os Termos e Condições, aqui estabelecidos, portanto, cesse a 
navegação ou consulta pública das páginas deste site na eventualidade de não 
concordar com todos os Termos e Condições. 
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O site poderá sofrer interrupções momentâneas decorrentes de problemas técnicos ou 
ajustes operacionais, quando houver possibilidade, o site advertirá quanto a sua 
interrupção temporariamente. 
 

CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
O Inovação Barueri se reserva o direito de melhorar as funcionalidades deste site em 
função da análise e consolidação das informações e sugestões colhidas e das 
oportunidades destas para o conjunto de usuários do site.  
 

CADASTRO E SENHAS 
Para que o usuário possa usufruir da estrutura e serviços do Inovação Barueri é necessário 

o cadastro no site. Portanto será solicitado no momento do cadastramento, que o usuário 

forneça informações exatas e verdadeiras quando do preenchimento do formulário. 

Também caberá ao usuário a manutenção e atualização de seus dados cadastrais. 

No momento do cadastro, o usuário terá que obrigatoriamente informar seu endereço 

eletrônico a ser utilizado quando da sua identificação no site. O usuário deverá também 

criar uma senha, sendo de sua inteira responsabilidade a confidencialidade da mesma. 

Caberá exclusivamente ao usuário, a qualquer momento alterar sua senha, caso entenda 

necessário. 

 

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
O usuário autoriza expressamente o site Inovação Barueri a comunicar-se com o mesmo 
através de todos os canais de comunicação disponíveis, incluindo correio eletrônico (e-
mail), Celular, SMS, ou outros que o usuário tenha disponibilizado, ficando ressaltado que 
a principal via de informação para o usuário é o site Inovação Barueri e os canais oficiais 
de contato dispostos no site. 
As informações disponibilizadas neste site estão sujeitas a alterações sem prévio aviso ou 
autorização. 
As informações aqui fornecidas são exclusivamente divulgadas com propósito 
informativo. O Inovação Barueri não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou 
omissões, bem como não se responsabiliza por decisões tomadas com base nessas 
informações. 
 

DO CONSENTIMENTO INEQUÍVOCO 
COM A ACEITAÇÃO DESSE TERMO, CONSISTENTE NO ACEITE PRÉVIO AO ACESSO AO SITE 
INOVAÇÃO BARUERI O USUÁRIO PERMITE E CONSENTE DE FORMA EXPRESSA E 
INEQUÍVOCA QUE SEUS DADOS PESSOAIS, COLETADOS NO ATO DE CRIAÇÃO DE SUA 
CONTA, SEJAM TRATADOS NO CONTEXTO DO SITE PARA A CRIAÇÃO DE SUA CONTA E DE 
SEU ACESSO, ALÉM DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO E DA CONTA E 
COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO PERTINENTE AO SITE INOVAÇÃO BARUERI, DURANTE 
TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DESSE TERMO. 
COM A ACEITAÇÃO DESSE TERMO, CONSISTENTE NO ACEITE PRÉVIO AO ACESSO AO SITE 
INOVAÇÃO BARUERI, O USUÁRIO PERMITE E CONSENTE DE FORMA EXPRESSA E 
INEQUÍVOCA QUE SEUS DADOS PESSOAIS CADASTRADOS NA PLATAFORA DIGITAL SEJAM 
TRATADOS COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SITE 
INOVAÇÃO BARUERI. 
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O USUÁRIO CONSENTE EXPRESSA E INEQUIVOCADAMENTE QUE SEUS DADOS, ACIMA 
MENCIONADOS, PODERÃO SER COMPARTILHADOS COM EMPRESAS PARCEIRAS PARA O 
PROPÓSITO ESPECÍFICO DE PROVER O SITE INOVAÇÃO BARUERI, DURANTE A VIGÊNCIA 
DO TERMO. 
O USUÁRIO, A QUALQUER TEMPO E POR SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, PODERÁ REVOGAR O 
SEU CONSENTIMENTO PELA PRÓPRIA PLATAFORMA DIGITAL. 
O USUÁRIO RECONHECE QUE A REVOGAÇÃO DE SEU CONSENTIMENTO IMPLICARÁ NA 
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SITE INOVAÇÃO BARUERI, VISTO QUE SUAS 
INFORMAÇÕES PODERÃO SER INTEGRALMENTE ELIMINADAS. 
 

OUTRAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO: 
É de inteira responsabilidade do usuário: 

 a) providenciar o seu próprio acesso à Internet e pagar todas as taxas de Serviço 
eventualmente cobradas por terceiros com relação a tal acesso; 

 b) providenciar seu próprio acesso a um endereço para envio de mensagens eletrônicas 
via Internet e pagar todas as taxas de Serviço eventualmente cobradas por terceiros com 
relação a tal acesso; 

 c) providenciar todo o equipamento necessário para efetuar sua conexão à Internet, 
incluindo, mas não se limitando, a um computador e um modem; 

 d) manter o ambiente de seu computador seguro, com uso de ferramentas disponíveis 
como antivírus e firewall, entre outras, atualizadas, de modo a contribuir na prevenção de 
riscos eletrônicos do lado do USUÁRIO. 

DIREITOS DO AUTOR E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Salvo indicação em contrário, todo o conteúdo das páginas desse site, tais como 
informações, materiais, instrumentos, organização da página, gráficos e desenhos, 
pertencem a Inovação Barueri ou a terceiros que licitamente cederam seu direito de uso. 
Com exceção do expressamente estipulado neste documento, este site, qualquer parte 
sua e seu conteúdo, não poderão ser copiados, reproduzido, distribuído, republicado, 
apresentado, anunciado ou transmitido de nenhuma maneira ou por nenhum meio, 
incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação 
ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da Inovação Barueri ou 
do titular dos direitos autorais. 
 
Concede-se a autorização, a permissão, para apresentar na tela, copiar e distribuir o 
material neste site unicamente para uso pessoal, não comercial, com a condição de que 
não se modifique o material e que se conserve todas as legendas de direitos autorais e 
de outros tipos de propriedade incluídos neste material. 
O usuário declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade, intelectual e 
industrial, constante no site. O simples acesso não dará direitos ao usuário quanto ao uso 
de nomes, imagens, palavras, títulos dentre outras que estejam disponíveis. O usuário 
assume todos os riscos com a utilização indevida do conteúdo do site, respondendo na 
esfera civil e ou criminal. 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME, MARCA E RESPONSABILIDADE PELOS DADOS 

INFORMADOS 
Cada usuário autoriza desde já a divulgação de seu nome empresarial, nome fantasia e 
logomarca em quaisquer meios de divulgação, incluindo, mas sem se limitar a, mídia 
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impressa e Internet, institucional ou comercial, pelo prazo de 1 (hum) ano, sendo renovado 
a cada novo acesso. 
Cada usuário assume sua plena e exclusiva responsabilidade para com o conteúdo 
enviado, com relação à sua titularidade, originalidade e responsabilidade por eventuais 
violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, segredos 
industriais, propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens 
juridicamente protegidos, eximindo o site Inovação Barueri e seus envolvidos de qualquer 
responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações, sob pena 
do procedimento judicial cabível. 
 
Os usuários ficam, de forma irrevogável e irretratável, responsáveis por todo e qualquer 
dano causado ao Inovação Barueri e a terceiros, decorrente de culpa de seus funcionários 
e prepostos. 

MARCAS COMERCIAIS 
As marcas comerciais, as marcas de serviço e os logotipos usados e apresentados neste 
Site são Marcas Comerciais registradas ou com pedido de registro no órgão competente 
da Inovação Barueri e outros - especialmente Projetos, perfis pessoais, Empresas, entre 
outros. 
Nada neste site deverá ser interpretado como concessão, por implicitude, por exclusão 
ou de nenhuma outra maneira, de nenhuma licença ou de direito de uso de qualquer 
Marca Comercial apresentada neste Site, sem a permissão por escrito do titular dos 
direitos da Marca Comercial. Inovação Barueri faz cumprir de maneira ativa seus direitos 
de propriedade intelectual em toda a extensão da lei. O nome Inovação Barueri ou 
qualquer de suas marcas ou logotipos, não podem ser usados de maneira alguma, 
incluindo anúncios, "link" para sites, ou publicidade relacionados a distribuição do material 
neste Site, sem permissão prévia por escrito. 
 

GARANTIAS, RESPONSABILIDADES E DANOS 
O site Inovação Barueri não garante que o conteúdo, os instrumentos, os materiais 
contidos, utilizados e oferecidos neste site estejam precisamente atualizados ou 
completos, e não se responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo 
ou falhas de equipamento. 
 
O Inovação Barueri não se responsabiliza, expressa ou tacitamente, pelo uso indevido das 
informações, dos instrumentos, dos materiais disponibilizados e/ou dos equipamentos 
utilizados por este site, para quaisquer que sejam os fins, feito por qualquer usuário, sendo 
de inteira responsabilidade deste as eventuais lesões a direito próprio ou de terceiros, 
causadas ou não por este uso inadequado. 
 
Em nenhuma circunstância, o site Inovação Barueri, seus administradores ou funcionários 
serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou em 
decorrência de perdas ou despesas oriundas da conexão ou uso deste site, ou ainda, por 
incapacidade de uso por qualquer parte. O Inovação Barueri também não se 
responsabiliza com relação a qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, 
defeito, demora na operação, transmissão, vírus de computador, falha da linha ou do 
sistema. 
O site Inovação Barueri não se responsabiliza pelo conteúdo de outros sites (a) cujos 
endereços estejam disponíveis nas páginas deste site, ou (b) cujo endereço deste site 
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esteja neles disponível. O Inovação Barueri não garante o ressarcimento de quaisquer 
danos causados pelos sites neste item referidos. 
 
O usuário se compromete a informar imediatamente ao site, sobre acontecimentos 
acerca de uso de seus dados cadastrais ou qualquer outra forma de quebra de segurança 
no sigilo das suas informações. 
O Site Inovação Barueri se reserva ao direito de uso dos projetos para divulgação seja em 
mídia impressa ou digital, bem como a quantificação para a extração de estatísticas de 
uso entre outros. 
 

Regras e Formas de Uso 

ALGUMAS REGRAS E RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA O BOM USO DOS ESPAÇOS E RECURSOS 

DISPONÍVEIS. 

 

CADASTRO, AGENDAMENTO E USO DE RECURSOS 

 
1. CADASTRE O SEU PROJETO NO SITE 

Para que a utilização dos espaços e recursos disponíveis possa ser liberada para uso, 

alguns pré-requisitos se fazem necessários: 

1. Cadastro do Usuário (Cidadão, Estudante, Professor e/ou Empresa/Startup) 

2. Cadastro do Projeto o qual, deseja-se desenvolver nas dependências do Inovação 

Barueri. 

Após o cadastro do projeto no sistema, a equipe do Site irá avaliar e determinar se o 

mesmo está apto para aprovação. Em caso negativo, o usuário receberá um e-mail com 

a explicação do indeferimento. Em caso positivo, o uso dos recursos e espaços é 

automaticamente liberado e se dará através de agendamento, mediante disponibilidade 

de datas. Além disto, também será liberado para que o cidadão anexe imagens e 

arquivos no projeto. 

Importante ressaltar que o cidadão poderá cadastrar quantos projetos desejar, contudo 

a aprovação e validação dos mesmos ficará a critério da equipe do Site Inovação Barueri. 

Desta maneira, a liberação do desenvolvimento de projetos no Inovação Barueri está 

sujeita ao cadastro e aprovação dele no nosso site. O acesso aos recursos e espaços 

disponíveis somente serão permitidos mediante apresentação do agendamento.  

 

2. O PROJETO 

O desenvolvimento do projeto e seu êxito é de responsabilidade do seu autor. Haverá no 

ambiente uma equipe de técnicos e técnicas para dar orientações, mas é o usuário quem 

deve assumir o protagonismo no desenvolvimento dos próprios protótipos.  
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3. USO DE RECURSOS 

Objetivando o uso correto para preservação dos recursos públicos disponíveis, faz-se 

necessário que o cidadão que deseja utilizar determinados tipos de recursos 

primeiramente efetue uma capacitação para tal. Esta capacitação poderá ser mediante 

cursos/ treinamentos presenciais ou online. 

Os recursos disponíveis no Inovação Barueri são destinados à criação de ambientes de 

inovação e não são destinados a realizar produção em massa. 

 

IMPORTANTE: Caso o usuário se atrase por 45 minutos ou mais em relação ao horário 

marcado, o agendamento é dado como cancelado. Vale lembrar que, ao agendar o uso 

de equipamentos e não comparecer, o usuário prejudica outras pessoas - que poderiam 

estar utilizando o equipamento naquela ocasião - e a própria equipe técnica, que poderia 

estar utilizando aquele tempo para se dedicar a outras tarefas do laboratório ou atender 

outras pessoas. 

 

4. MATERIAL E INSUMOS 

Para desenvolver um projeto, é necessário trazer o seu próprio material, assim como os 

arquivos prontos nas corretas extensões e com o projeto já aprovado no nosso site. O 

Inovação Barueri não irá cobrir os custos de protótipos com interesse individual, mas pode 

oferecer o uso gratuito de máquinas e o auxílio técnico da equipe no desenvolvimento 

dele. Considere no seu planejamento trazer material com sobra para a realização de 

testes e correção de eventuais erros que podem acontecer no processo de 

desenvolvimento. 

IMPORTANTE: O Inovação Barueri não dispõe de armários ou locais para o 

armazenamento de materiais e insumos trazidos pelos usuários para o desenvolvimento 

de projetos. Cabe ao usuário tomar as providências necessárias para levar e recolher seus 

próprios materiais. 

 

 5. SOFTWARES ESPECÍFICOS 

O Inovação Barueri dispõe de espaços onde o usuário, mediante prévio agendamento, 

poderá fazer uso de computadores/ notebooks. Contudo, os mesmos contam com uma 

quantidade limitada de softwares e, portanto, caso o projeto a ser desenvolvido faça uso 

de algum software específico, é recomendável que o usuário traga o seu próprio 

equipamento para uso. 

 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS REFERENTES AO USO 

- Traga o seu próprio material (com sobra para testes e correção de eventuais erros). 

- É obrigatório acompanhar a fabricação do seu projeto. 
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- Após o uso, deixe OS RECURSOS/MÁQUINAS desligadas, limpa e o local organizado. 

- É necessário trazer o seu próprio filamento (PLA/TPU), sendo gratuita a hora de uso do 

recurso. 

- A impressão não pode exceder o horário de funcionamento do Inovação Barueri, 

portanto é necessário verificar o tempo total do projeto antes do seu início. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Qualquer cláusula e condição que forem eventualmente descumpridas, não constituirá 
novas obrigações, bem como impedirá ou inibirá a exigibilidade das mesmas a qualquer 
tempo. 
O presente termo faz acordo entre as partes, e qualquer dúvida em relação ao presente 
termo, favor entrar em contato através do site. Toda interpretação deverá ser feita de 
acordo com a Legislação brasileira vigente, e se submetem ao Foro da Comarca de 
Barueri. 
 

 


