Termos de Uso do Curso de Medicina baseado em Evidências da IMEPEN
Última Atualização: 29/10/2020
Bem Vindo (a)! Obrigado por utilizar o curso de Medicina Baseada em
Evidências da IMEPEN!
Esta aplicação e seu conteúdo são controlados e operados pela própria
IMEPEN. Todos os direitos reservados.
De acordo com a disposição do artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados,
a IMEPEN indica Ramon Dalamura, como pessoa encarregada pelo tratamento
de

dados,

sendo

possível

o

contato

através

do

seguinte

e-mail:

informatica@imepen.com.
Estes termos de uso têm por objeto definir as regras a serem seguidas para a
utilização do curso de Medicina Baseada em Evidências, sem prejuízo da
aplicação da legislação vigente.
AO UTILIZAR O CURSO, VOCÊ AUTOMATICAMENTE CONCORDA COM ESTES
TERMOS DE USO, RESPONSABILIZANDO-SE INTEGRALMENTE POR TODOS E
QUAISQUER ATOS PRATICADOS POR VOCÊ NELE OU EM SERVIÇOS A ELE
RELACIONADOS. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS TERMOS E
CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDOS, VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR O CURSO. VOCÊ
TAMBÉM CONCORDA COM OS TERMOS DESCRITOS EM NOSSA POLÍTICA DE
PRIVACIDADE.

PARA

ACESSÁ-LA

CLIQUE

AQUI

https://lab01.teknaboxserver.com.br/privacy-policy/
Caso queira nos dar algum feedback sobre o curso, tenha dúvidas ou precise
tratar de qualquer assunto relacionado a estes Termos de Uso, entre em contato
conosco através do e-mail contato@imepen.com.
1. O QUE É O CURSO DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS?
O público-alvo do curso é retratado por estudantes e profissionais da área de
medicina, odontologia, fisioterapia, educação física, nutrição, enfermagem,
terapia ocupacional, farmácia, fonoaudiologia e biomedicina.
O curso por nós oferecido tem como intuito estimular a formação do
pensamento crítico e expandir o conhecimento da metodologia científica, de

forma que seja salientada a integração da melhor evidência científica com a
preferência do paciente e a prática profissional. É necessário fornecer subsídios
para que o profissional tenha um raciocínio clínico baseado em evidências que
o acompanhará em toda a sua trajetória profissional.
Como um curso de extensão, nosso certificado é válido para determinados
processos seletivos de residência médica e multiprofissional, como aqueles cujos
editais contemplam pontuação para cursos na área médica com carga horária
entre 10 e 20 horas ou ≥ 20 horas. No estado de Minas Gerais, há inserção dentre
os critérios de pontuação curricular, o Curso de Medicina Baseada em
Evidências com carga horária mínima de 8 horas, não constante no histórico
escolar. Em específico, no Processo de Seleção Unificada para a residência
médica (PSU-MG/2021), na entrada direta, a pontuação é 0,3 com certificado
válido por 5 anos e na entrada com pré-requisito, a pontuação é 1,0 com
certificado válido por 3 anos.
É inquestionável que um Curso de Medicina Baseada em Evidência agrega
valor a formação e atuação dos profissionais de saúde. Dentre os motivos para
essa afirmação estão: melhoria da qualidade do atendimento individualizado;
otimização dos resultados com o melhor desfecho para o paciente; ampliação
da transparência, responsabilidade e valor; utilização de dados quase em
tempo real para tomada de decisões dos cuidados em saúde; e factibilidade
dos profissionais se manterem atualizados com os protocolos padronizados e
baseados em evidências de pesquisas atuais.
O curso terá início no dia 11 de novembro de 2020 e findará em 20 de novembro
de 2020, sendo que o aluno terá acesso a plataforma do curso por 2 meses.
Cabe ressaltar que assim que o aluno se inscreve no curso, o mesmo recebe um
e-mail com os links de todas as aulas, podendo, caso queira, assisti-las todas
antes do prazo de encerramento do curso.
Existem 2 formas de certificação, sendo elas:
•

Certificado de aprovação, quando o aluno consegue efetuar mais de
60% da pontuação na prova final, possuindo 3 chances para tal.

•

Certificado de participação, quando o aluno efetua menos de 60% da
pontuação na prova final.

1.1. Suspensão. Nós nos reservamos o direito de suspender ou cancelar, a
qualquer momento, o seu acesso à aplicação em caso de suspeita de fraude,
obtenção de benefício ou vantagem de forma ilícita, ou pelo não cumprimento
de quaisquer condições previstas nestes Termos de uso, na Política de
Privacidade ou na legislação aplicável. Nestes casos, não será devida qualquer
indenização a você, e a IMEPEN poderá promover a competente ação de
regresso, se necessário, bem como tomar quaisquer outras medidas necessárias
para perseguir e resguardar seus interesses.
2. COMO ACESSO O CURSO?
2.1. Acesso. Para acessar o curso e utilizar suas funcionalidades é necessário
efetuar um cadastro. Para cadastrar-se, você nos fornecerá informações
pessoais, conforme descrito em nossa Politica de Privacidade. Para saber mais
sobre a privacidade de suas informações pessoais no curso, acesse nossa
Politica de Privacidade.
2.2. Estrutura e condução do curso. As aulas são gravadas na plataforma ZOOM
e ficam disponíveis por 2 MESES para os alunos; Não é necessário proceder o
download de nenhum programa. São disponibilidades links com chaves de
acesso; O aluno pode rever as aulas quantas vezes quiser durante o período de
disponibilidade; Grupo EXCLUSIVO DE WHATSAPP é criado para que os alunos
possam fazer perguntas aos professores durante toda duração do curso;
Material complementar e outras ferramentas didáticas são disponibilizadas aos
alunos; Há avaliações simuladas para nivelamento e fixação de conteúdo por
parte dos alunos. As questões são comentadas instantemente após a conclusão
das avaliações; Há uma avaliação final composta por 10 questões de múltipla
escolha. É necessário obter o índice mínimo de 60% para aprovação no curso.
São permitidas até 3 tentativas para obtenção do índice de aprovação. Os
alunos poderão avaliar o conteúdo e sugerir formas de aprimoramento do
curso. A confirmação da inscrição será o recibo de pagamento enviado pelo
PagSeguro no ato do pagamento.
2.3. Titularidade. A partir do cadastro, você será titular de uma conta que
somente poderá ser acessada por você. Caso a plataforma do curso detecte

alguma conta feita a partir de informações falsas, essa conta será
automaticamente excluída.
2.4. Atualização das Informações. Desde já, você se compromete a manter as
suas informações pessoais atualizadas. Você também concorda que irá manter
o seu login e senha seguros e fora do alcance de terceiros, e não permitirá que
a sua conta seja usada por outras pessoas. Dessa forma, o usuário
responsabiliza-se por todas as ações realizadas em sua conta.
3. A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A IMEPEN E O USUÁRIO.
3.1. Relação Contratual. Os serviços e o conteúdo oferecidos pela plataforma
são propriedade da IMEPEN. Ao estabelecer o contrato que permite ao usuário
o gozo das funcionalidades do sistema, a IMEPEN está oferecendo uma licença
de uso, que é não-exclusiva, limitada, revogável e de uso pessoal. É da
liberalidade do usuário subscrever a qualquer plano oferecido pela IMEPEN,
sujeito às regras descritas nesses termos de uso.
4. COMO SÃO FEITOS OS PAGAMENTOS
4.1. Meio de pagamento. Os pagamentos serão efetuados através do
PagSeguro por meio de Transferência on-line, cartão de Débito ou Crédito.
4.2. Preço Final. O preço pago por você é final e não reembolsável, a menos
que diversamente determinado pela IMEPEN. A IMEPEN reserva-se o direito de
estabelecer, remover e/ou revisar o preço relativo ao serviço obtido por meio
do uso da plataforma a qualquer momento. Nunca alteraremos o valor da sua
subscrição sem antes avisá-lo.
4.3. Confirmação. A confirmação do pagamento deverá ocorrer até dia 11 de
novembro, quando se inicia o curso. O processamento das informações de
pagamento e a confirmação do pagamento serão realizados por sistema de
terceiro (PagSeguro), sendo o site uma mera interface entre o cliente e esse
sistema.
5. DIREITOS DA IMEPEN SOBRE A APLICAÇÃO
5.1. Nossos direitos. Todos os direitos relativos ao curso e suas funcionalidades
são de propriedade exclusiva da IMEPEN, inclusive no que diz respeito aos seus

textos, imagens, layouts, software, códigos, bares de dados, gráficos, artigos,
fotografias e demais conteúdos produzidos direta ou indiretamente pela
IMEPEN. O conteúdo da IMEPEN é protegido pela lei de direitos autorais e de
propriedade intelectual. É proibido usar, copiar, reproduzir, modificar, traduzir,
publicar, transmitir, distribuir, executar, fazer o upload, exibir, licenciar, vender ou
explorar e fazer engenharia reversa do conteúdo, para qualquer finalidade, sem
o consentimento prévio e expresso da IMEPEN. Qualquer uso não autorizado do
conteúdo será considerado como violação dos direitos autorais e de
propriedade intelectual.
6.

PROPRIEDADE

INTELECTUAL

SOBRE

O

SOFTWARE

E

OS

MATERIAIS

DISPONIBILIZADOS
6.1. Propriedade Intelectual. Para nós da IMEPEN, a qualidade dos materiais
disponibilizados ao usuário é de suma importância. A criação deles é fruto de
muito trabalho e dedicação de nossos desenvolvedores. Por isso, reafirmamos
que a IMEPEN garante que todos os direitos, título e interesse (incluindo, mas não
apenas, os direitos autorais, marcários e outros de propriedade intelectual)
sobre o serviço disponibilizado por nós permanecerão sob a titularidade da
IMEPEN.
6.2. Não-aquisição de Direitos. O usuário não adquirirá nenhum direito de
propriedade sobre os serviços e conteúdos do curso, exceto quando haja
outorga expressa neste Termo de Uso.
6.3. Download de Conteúdo. É proibido que o usuário faça o download de nosso
conteúdo com o intuito de armazená-lo em banco de dados para oferecer
para terceiro que não seja o próprio usuário. Veda-se, também, que o conteúdo
disponibilizado por nós seja usado para criar uma base de dados ou um serviço
que possa concorrer de qualquer maneira com o nosso negócio.
7. RECLAMAÇÕES SOBRE VIOLAÇÃO DE DIRETO AUTORAL
7.1. Infringência de Direitos. Alegações de infringência de direito autoral de
qualquer conteúdo disponível no curso devem ser encaminhadas por meio do
e-mail contato@imepen.com.
8. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO E DA IMEPEN

8.1. Responsabilidade pelo Uso. Você é exclusivamente responsável pelo uso do
curso e deverá respeitar as regras destes Termos de Uso, bem como a legislação
aplicável.
8.2. Responsabilização por eventuais danos. A IMEPEN, seu controlador, suas
parceiras ou funcionários não serão, em hipótese alguma, responsabilizados por
danos diretos ou indiretos que resultem de, ou que tenham relação com o
acesso, uso ou a incapacidade de acessar ou utilizar o curso.
8.3. Não-Responsabilização. TENDO EM VISTA AS CARACTERÍSTICAS INERENTES
AO

AMBIENTE DA INTERNET, A IMEPEN NÃO SE RESPONSABILIZA POR

INTERRUPÇÕES OU SUSPENSÕES DE CONEXÃO, TRANSMISSÕES DE COMPUTADOR
INCOMPLETAS OU QUE FALHEM, BEM COMO POR FALHA TÉCNICA DE QUALQUER
TIPO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO MAU FUNCIONAMENTO
ELETRÔNICO

DE

QUALQUER

REDE,

HADWARE

OU

SOFTWARE.

A

INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À INTERNET OU AO CURSO, ASSIM COMO
QUALUQER INFORMAÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA SOBRE O CURSO E
QUALQUER FALHA HUMANA, TÉCNICA OU DE QUALQUER OUTRO TIPO NO
PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CURSO NÃO SERÃO CONSIDERADAS
RESPONSABILIDADE

DA

IMEPEN.

A

IMEPEN

SE

EXIME

DE

QUALQUER

RESPONSABILIDADE PROVENIENTE DE TAIS FATOS E/OU ATOS.
8.4. Perda de Lucros. Quando permitido por lei, a IMPEN não será responsável
por perda de lucros, perda de receita, perda de dados, perdas financeiras ou
por danos indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos.
8.5. Manutenção. É de sua inteira responsabilidade manter o ambiente de seu
dispositivo (computador, celular, tablete, entre outros) seguro, com o uso de
ferramentas disponíveis, como antivírus, Firewall, entre outras, de modo a
contribuir na prevenção de riscos eletrônicos.
9. O QUE MAIS É PRECISO SABER SOBRE ESTES TERMOS DE USO?
9.1. Alterações. Para melhorar sua experiência, a IMEPEN está sempre sendo
atualizada. Por este motivo, estes Termos de Uso podem ser alterados, a
qualquer tempo, a fim de refletir os ajustes realizados. No entanto, sempre que
ocorrer qualquer modificação, você será previamente informado pelo

endereço de e-mail fornecido por você no momento do cadastro ou por um
aviso em destaque na aplicação. Caso você não concorde com os novos
Termos de Uso, você poderá rejeitá-los, mas, infelizmente, isso significa que você
não poderá mais ter acesso e fazer uso do curso. Se de qualquer maneira você
utilizar a plataforma do curso, mesmo após a alteração destes Termos de Uso,
isso significa que você concorda com todas as modificações.
9.2. Conflito entre disposições. Em caso de conflito entre estes termos e os termos
modificador, os termos posteriores prevalecerão com relação a esse conflito.
9.3. Lei e Foro. Estes Termos de uso são regidos pelas leis da República Federativa
do Brasil. Quaisquer dúvidas e situações não previstas nestes Termos de Uso
serão primeiramente resolvidas pela IMEPEN e, caso persistam, deverão ser
solucionadas pelo Foro da Comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais.
9.4. Dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, por
favor, entre em contato conosco por meio do e-mail contato@imepen.com.

