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Política de Privacidade – Instituto Prístino 

Privacidade e segurança são prioridades para o Instituto Prístino. Por isso nos 

comprometemos com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos usuários 

e visitantes. A presente Política de Privacidade estabelece como fazemos a coleta, o uso e a 

transferência de informações dos usuários de nossos serviços, dos visitantes e de outras 

pessoas que acessam ou usam nosso site. 

Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletamos e usamos suas informações pessoais 

nas formas descritas nesta Política de Privacidade, sob as normas da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 

8.078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis. 

Dessa forma, o Instituto Prístino, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob o nº 16.629.770/0001-38, com sede à rua Três de Maio, nº 56, Bairro 

Santa Helena, Belo Horizonte MG, CEP 30642-180, no papel de Controladora de Dados, 

obriga-se ao disposto na presente Política de Privacidade.  

POR FAVOR, LEIA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE COM ATENÇÃO, POIS 

AO VISITAR O SITE institutopristino.org.br, VOCÊ ACEITA OS TERMOS 

DESCRITOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. SE NÃO CONCORDAR COM 

ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, RECOMENDAMOS QUE VOCÊ NÃO 

UTILIZE OU NAVEGUE NO NOSSO SITE. 

Tratamento de Dados Pessoais 

Primeiramente, é importante destacar que não coletamos dados sensíveis de nossos usuários, 

assim definidos nos arts. 11 e seguintes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

De um modo geral, você pode visitar nosso site sem fornecer seus dados pessoais. No 

entanto, para acessar algumas áreas de nosso site e/ou para solicitar informações ou serviços 

específicos, seus dados pessoais poderão vir a ser tratados para os fins abaixo descritos. 

A fim de lhe enviar atualizações, publicações e notícias, ou melhorar sua experiência de 

navegação e uso de nosso site podemos solicitar e processar seus dados pessoais para: 

● responder a solicitações, consultas ou perguntas que você possa fazer em nosso site; 

● permitir seu acesso a certas áreas restritas do nosso site; 

● gerenciar sua participação no contexto online; 

● enviar emails e newsletters com conteúdos, notícias ou mensagens, desde que você 

tenha se inscrito através de algum dos formulários disponíveis em nosso site e 

validado seu cadastro através da confirmação de duas etapas; 
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Também podemos usar os dados pessoais que você compartilha conosco para: 

● manter e melhorar o site, bem como garantir sua segurança; 

● realizar pesquisas sobre a qualidade os serviços, ferramentas e conteúdos 

disponibilizados; 

● para fins de recrutamento, quando você envia um currículo ou se candidata a uma 

vaga on-line através do nosso site ou e-mail; e 

● compilar estatísticas agregadas sobre o uso do site. 

Esses propósitos são justificados por nosso legítimo interesse em otimizar a sua experiência 

durante sua visita ao nosso site, sua interação conosco e para lhe entregar conteúdos 

adequados aos interesses que você tenha manifestado ao se inscrever. 

Finalmente, também podemos usar os dados pessoais que você compartilha conosco para 

personalizar a sua experiência e fazer inferências sobre conteúdos, produtos, cursos e temas 

que possam ser do seu interesse.  

Por quanto tempo mantemos seus dados? 

Entendemos que seus dados pessoais devem ser armazenados conosco pelo tempo 

necessário para atingir a finalidade para qual foram coletados, o que pode incluir tanto a 

observância de requisitos legais, contábeis e institucionais, mas também o seu objetivo 

quando compartilhou tais dados conosco. 

Portanto, se você se inscrever em nosso site através dos formulários de cadastro disponíveis 

nas páginas Home, Notícias, Publicações, Atlas, pelo rodapé, ou quaisquer outras e solicitar, 

por exemplo, que seja descadastrado de nossa newsletter, não iremos mais enviar nossos 

materiais e notícias para você. No entanto, teremos de manter um registro de seus dados 

para fins específicos, conforme explicado acima. 

Mas como determinamos quanto tempo seus dados permanecem conosco? Para fazer 

isso, analisamos a categoria de dados e a razão pela qual os coletamos ou processamos. 

Nessa análise, levamos em consideração a sensibilidade dos dados, o risco de potencial 

dano por uso não autorizado ou seu vazamento, por exemplo.  

Ao excluir seus dados, garantimos que não sejam mais capazes de identificá-lo(a). 

Eventualmente, podemos permanecer com seus dados indefinidamente, e, se isso 

acontecer (e pode acontecer, a depender da finalidade do dado), faremos com que seus 

dados sejam anonimizados, ou seja, permanecerão em nosso banco de dados sem a 

capacidade de individualizá-lo(a) para análises futuras, apenas para fins de melhorar e 

aprimorar nossas atividades e estratégia perante nossos afiliados, seguidores e internautas. 
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Compartilhamento de seus Dados Pessoais 

1. Outras organizações sociais e empresas parceiras 

Não realizamos internamente todas as atividades necessárias de processamento de dados 

pessoais e podemos contratar fornecedores ou firmar parcerias para executá-las em nosso 

nome (por exemplo, processamento de pagamentos, gerenciamento de plataformas de 

seleção de candidatos, análise de dados, etc). Nesses casos, garantimos que temos um 

contrato com o fornecedor e, como parte desse contrato, o fornecedor concorda em 

respeitar a segurança de seus dados pessoais e tratá-los de acordo com a lei e, claro, em 

conformidade com esta Política de Privacidade e seus Termos de Uso. Só permitimos 

que os fornecedores processem seus dados pessoais para fins especificados e de acordo 

com nossas específicas e rigorosas instruções. 

2. Autoridades judiciárias, públicas e/ou governamentais 

Poderemos vir a ser obrigados, por lei, processos legais, litígios e/ou solicitações de 

autoridades públicas e governamentais dentro ou fora do seu país de residência, a divulgar 

seus dados pessoais. Também poderemos divulgar seus dados pessoais se restar evidenciado 

que, para fins de segurança nacional, aplicação da lei ou outras questões de importância 

pública, a divulgação é necessária ou apropriada. 

Também poderemos divulgar informações pessoais se determinarmos de boa-fé que a 

divulgação é razoavelmente necessária para proteger nossos direitos e buscar soluções 

disponíveis, aplicar nossos termos e condições, investigar fraudes ou proteger nossas 

operações e usuários. 

Seus direitos 

O Instituto Prístino assegura a seus usuários os direitos de titular previstos no artigo 18 da 

Lei Geral de Proteção de Dados. 

Com relação aos e-mails, sempre damos a opção para que você se descadastre das nossas 

listas de envio de e-mail, se você optar por receber as mensagens de qualquer uma delas. 

Caso você deseje se descadastrar, busque pelo link de descadastramento que existe em 

todas as mensagens de e-mail que enviamos através de nossas listas. 

Garantimos o seu direito de acesso à informação. Você pode solicitar uma cópia de 

qualquer informação pessoal que tenhamos a seu respeito a qualquer momento, bem 

como solicitar o acesso aos seus dados, a eliminação dos dados pessoais tratados com o 

seu consentimento, a revogação do seu consentimento, a correção (de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados), a anonimização, o bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na 
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Lei, a portabilidade dos dados a outro fornecedor, ou mesmo confirmar a existência de 

tratamento de dados. 

Como você pode exercer seus direitos de titular? 

Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com o Instituto Prístino 

através dos seguintes meios disponíveis: 

● E-mail: contato@institutopristino.org.br 

● Telefone: (31) 3643-0452 

De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da 

solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais evidências que possam 

comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será informado previamente. 

Encarregado de Proteção de Dados 

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que 

tratamos, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados 

Pessoais, através do seguinte canal: 

Encarregado de Proteção de Dados: Yasmin Maíra Alvarenga 

Endereço de e-mail: yasmin@institutopristino.org.br 

O que fazemos para manter seus dados seguros? 

Para manter suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas, eletrônicas e 

gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade. 

Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais 

coletados, o contexto e a finalidade do tratamento de dados e os riscos que eventuais 

violações poderiam gerar para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e 

tratados. 

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes: 

● Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais; 

● O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de 

confidencialidade; 

● Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo. 

O Instituto Prístino se compromete a adotar as melhores posturas para evitar incidentes de 

segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhuma página virtual é inteiramente segura 

e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança, 
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problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos 

de hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio 

usuário/cliente. 

Em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para você ou 

qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da 

Lei Geral de Proteção de Dados. 

Sites de terceiros 

O site do Instituto Prístino pode incluir links para sites de terceiros. O Instituto Prístino não 

representa nem garante a segurança em relação a esses sites. Você deve estar ciente de que 

os proprietários e operadores dos sites de terceiros podem coletar, usar ou transferir dados 

pessoais sob termos e condições diferentes daquelas aqui postuladas. Ao acessar o link para 

um site de terceiros, você deve se informar sobre as políticas de privacidade correspondentes. 

Quais dados coletamos sobre você e para qual 
finalidade? 

Nosso site institutopristino.org.br coleta e utiliza alguns de seus dados pessoais, de forma a 

viabilizar oferta de conteúdos e ferramentas e aprimorar a sua experiência de uso. 

2.1. Dados pessoais fornecidos pelo titular 

● Nome e endereço de e-mail: caso você opte por se inscrever em nossa lista de e-

mails para receber notícias, informações e novidades sobre nossas ações e serviços, 

utilizaremos estes dados para viabilizar a entrega das mensagens e tratá-lo por seu 

nome próprio. 

 

2.2. Dados pessoais coletados automaticamente 

● Seus hábitos de navegação e conteúdos visitados: quando você acessa o site do 

Instituto Prístino, estas informações são anonimizadas e coletadas para otimizar sua 

experiência e melhorar os conteúdos que oferecemos, assim como para entendermos 

as preferências médias dos usuários que nos visitam. 
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Como coletamos os seus dados? 

Nesse sentido, a coleta dos seus dados pessoais ocorre da seguinte forma: 

● Quando você se cadastra ou nos envia alguma mensagem através dos formulários 

disponíveis em nosso site, registramos os dados que você fornecer, assim como a 

data e hora do contato, do cadastro e da dupla confirmação; 

● Quando você navega em nosso site, alguns cookies armazenam informações acerca 

de seu comportamento de navegação e as repassam para os operadores de dados, 

particularmente o Google Analytics; 

Sobre os Cookies 

O nosso site faz uso de cookies. Ao acessá-lo, você concorda com a inclusão de cookies em 

seu dispositivo, conforme detalhamos abaixo. 

Cookies são arquivos de texto contendo dados que um site envia para o navegador Web do 

seu computador, enquanto você navega nele. Os cookies possuem diferentes funções. Em 

especial, permitem que você navegue facilmente pelas páginas, armazenando e relembrando 

suas preferências, otimizando a sua experiência de navegação em nosso site. Esses cookies 

podem ficar armazenados em seu computador para identificar suas preferências. 

Os cookies usados neste site podem ser configurados pelo nosso site ou por sites/serviços de 

terceiros. Em relação à duração, os cookies podem ser “temporários” ou “persistentes”:  

● Um cookie temporário é aquele automaticamente excluído quando o usuário fecha o 

navegador; 

● Um cookie persistente é armazenado no terminal do usuário até uma determinada 

data. Os cookies utilizados no site do Instituto Prístino têm validade máxima de 12 

meses. 

 

1. Tipos de cookies que usamos 

Os diferentes tipos de cookies usados neste site, estão descritos a seguir: 

Cookies de funcionalidade 

Os Cookies de funcionalidade permitem que um site lembre suas escolhas e ofereça recursos 

otimizados e personalizados, conforme seu padrão de utilização. Por exemplo, um site pode 

fornecer informações ou notícias locais, salvando em um cookie, a região em que você se situa 

no momento. Também podem ser usados para lembrar as modificações feitas no tamanho 

do texto, fonte e em outras áreas das páginas Web que você pode personalizar. Podem ser 

usados para fornecer serviços que você solicitou, como assistir a um vídeo, fazer comentários 

em um blog ou compartilhar conteúdo em suas redes sociais. Esses cookies não são capazes 
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de rastrear sua atividade de navegação em outros sites. Eles não coletam nenhuma 

informação que possa ser usada para fins de propaganda.  

Cookies de funcionalidade usados no site do Instituto Prístino: 

● Cookies de registro de exibição de mensagem pop up; 

● Cookies de compartilhamento de conteúdo de plug-in de rede social. 

● Cookies de proteção contra Spam; 

● Cookies de armazenamento de preferências de site. 

Cookies Analíticos 

Os cookies Analíticos são usados para coletar informações acerca dos modos como o visitante 

usa um site, identificando, por exemplo, as páginas acessadas com mais frequência e 

mensagens de erro emitidas pelas páginas Web. Todas as informações coletadas por meio 

desses cookies passam por anonimização, sendo compiladas e usadas apenas para desenvolver 

e rastrear padrões de tráfego, o volume de uso de nosso site e melhorar seu funcionamento.  

Cookies analíticos usados no site do Instituto Prístino: 

● Cookies estatísticos; 

2. Uso de cookies 

Podemos usar os Dados Pessoais coletados através de nossos cookies para identificar o 

comportamento do usuário e exibir conteúdo de acordo com seu perfil. 

Os cookies analíticos usados neste site não coletam Dados Pessoais. 

Outros cookies podem coletar Dados Pessoais (incluindo informações de cookies inseridos 

através de nossos anúncios em sites de terceiros): 

● Quando o usuário é um usuário cadastrado. 

● Quando enviamos e-mails para nossas listas, segmentados com sinalizadores da Web, 

cookies ou tecnologias de rastreamento, sabemos se você abre, lê ou exclui uma 

mensagem. 

● Quando você clica em um link de um e-mail enviado pelo Instituto Prístino, 

contendo cookies de registro de páginas visualizadas e conteúdo baixado de nossos 

sites, o mesmo ocorre ainda que você não esteja registrado ou cadastrado em nosso 

site. 

Segue uma lista das principais categorias de cookies usados em nosso site: 

Categorias Descrição 

Cookies de compartilhamento de 

conteúdo de plug-in de rede 

social 

Cookies definidos por serviços como Facebook Connect ou 

Twitter Button, que permite aos usuários de redes sociais 

compartilharem o conteúdo de nossos sites nessas redes. 
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Categorias Descrição 

Cookies de visitante não 

cadastrado. 

Cookies usados para criar um identificador único para os 

usuários não cadastrados que permite reconhecê-los e analisar 

seu uso do site, armazenar sua definição de idioma. 

Cookie analítico 

Google Analytics: cookies gerados pelo Google Analytics são 

usados para analisar a Web e não rastreiam usuários de forma 

individual. Para maiores informações sobre como o Google 

Analytics coleta e usa as informações em nosso nome e direito 

de uso, consulte as Regras de privacidade para produtos e 

serviços do Google Analytics. Se você se opuser a que seus 

Dados Pessoais sejam coletados pelo Google Analytics, faça 

o download e instale o Complemento de navegação para 

desativar o Google Analytics.  

 

Cookie de proteção contra spam 

Google reCAPTCHA: Este cookie visa garantir que as 

funcionalidades do site não sejam utilizadas por robôs ou 

utilizadas de forma indevida para difusão de Spam. 

 

Você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, bloquear ou recusar 

os Cookies. Todavia, a revogação do consentimento de determinados Cookies pode inviabilizar 

o funcionamento correto de alguns recursos da plataforma. 

Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações do 

navegador, na área de gestão de Cookies. Você pode acessar tutoriais sobre o tema diretamente 

nos links abaixo: 

Se você usa o Internet Explorer. 

Se você usa o Firefox. 

Se você usa o Safari. 

Se você usa o Google Chrome. 

Se você usa o Microsoft Edge. 

Se você usa o Opera. 

 

 

 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
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Consentimento 

É a partir do seu consentimento que tratamos os seus dados pessoais. O consentimento é a 

manifestação livre, informada e inequívoca pela qual você autoriza o Instituto Prístino a tratar 

seus dados. 

Assim, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados só serão 

coletados, tratados e armazenados mediante prévio e expresso consentimento.  

Dessa forma, ao acessar, utilizar os serviços e conteúdo do Instituto Prístino e/ou fornecer 

seus dados pessoais, você está ciente e consente com as disposições desta Política de 

Privacidade, além de conhecer seus direitos e como exercê-los. 

A qualquer tempo e sem nenhum custo, você poderá revogar seu consentimento através dos 

canais anteriormente elencados. 

É importante destacar que a revogação do consentimento para o tratamento de dados pode 

implicar a impossibilidade da performance adequada de alguma funcionalidade do site que 

dependa da operação. Tais consequências serão informadas previamente. 

Alteração desta Política de Privacidade 

A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela última vez em 

23/09/2021. Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer 

tempo, principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site 

ou em âmbito legislativo. Recomendamos que você a revise com frequência. 

Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site, portanto, 

recomendamos que você acesse esse documento com certa frequência para checar as 

alterações.  

Ao utilizar nossos serviços e/ou fornecer seus dados pessoais após tais modificações, você 

consente com estas mudanças.  

Responsabilidade 

O Instituto Prístino prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de 

tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas 

disposições e zelando por seu cumprimento. 

Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e organizativas 

seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados. 
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Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em relação 

ao tratamento de dados realizado pelo Instituto Prístino, comprometemo-nos a segui-las. 

Isenção de responsabilidade 

Conforme mencionado nesta Política de Privacidade, embora adotemos elevados padrões de 

segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhuma página virtual inteiramente livre de 

riscos. Nesse sentido, o Instituto Prístino não se responsabiliza por: 

I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia 

dos usuários em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos 

responsabilizamos apenas pela segurança dos processos de tratamento de dados e do 

cumprimento das finalidades descritas no presente instrumento. 

Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de 

acesso é do usuário. 

II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada 

conduta culposa ou deliberada do Instituto Prístino. 

Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano 

relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos 

afetados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido e 

adotaremos as providências necessárias. 

III – Inveracidade das informações inseridas pelo usuário/cliente nos registros 

necessários para a utilização dos serviços do Instituto Prístino; quaisquer 

consequências decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé são de 

inteiramente responsabilidade do usuário/cliente. 

Definições 

 

ANONIMIZAÇÃO: Utilização de meios técnicos, razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento de dados pessoais, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de 

associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O dado anonimizado não é considerado dado 

pessoal para os fins da LGPD. 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: órgão da administração 

pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o 

território nacional. 

BANCO DE DADOS: Conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 

em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. 
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BLOQUEIO: Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante e guarda 

do dado pessoal ou do Banco de Dados. 

COOKIES: Cookies são, na terminologia da informática, pequenos arquivos de texto 

depositados por um site servidor no computador do cliente usuário para “memorizar” 

algumas informações relativas à navegação. 

DADO PESSOAL: Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 

Também são considerados dados pessoais aqueles utilizados para formação do perfil 

comportamental de determinada pessoa natural. 

DADO PESSOAL SENSÍVEL: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 

ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural. 

ELIMINAÇÃO: Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em Banco de 

Dados independente do procedimento empregado. 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”): Diploma 

normativo (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) que dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais em meios digitais ou físicos realizados por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de 

direito público ou privado, tendo como objetivo defender os titulares de dados pessoais e ao 

mesmo tempo permitir o uso dos dados para finalidades diversas, equilibrando interesses e 

harmonizando a proteção humana com o desenvolvimento tecnológico e econômico. 

TITULAR DE DADOS PESSOAIS (“TITULAR”): Pessoa natural a quem se referem 

os dados pessoais que são objeto de tratamento de dados. 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (“TRATAMENTO DE DADOS”): Toda 

operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

USUÁRIOS DO WEBSITE: Para fins desta Política, são os visitantes eventuais do 

website (doravante SITE) do Instituto Prístino, a exemplo de interessados, funcionários, 

empregados, colaboradores, estagiários, professores ou qualquer outro usuário. 


