
Termos e condições de uso das 
redes sociais da Unicamp 

§ As redes sociais da Unicamp têm por objetivo divulgar as atividades científicas, 
culturais e institucionais, além de promover o debate de ideias e a pluralidade de 
opiniões. 

§ Os posts e todas as publicações da Unicamp destinam-se apenas para fins 
informativos, excluindo qualquer utilização comercial ou publicitária. Os 
comentários publicados pelos usuários não constituem opinião da Unicamp e não 
são por ela endossados, não constituindo aconselhamento científico, jurídico, 
financeiro, médico ou profissional de qualquer natureza. 

§ O conteúdo de cada comentário e as opiniões expressas são de única e exclusiva 
responsabilidade civil e penal do usuário. 

§ Todos os comentários e conteúdos publicados pelos usuários nas redes sociais da 
Unicamp são públicos e de divulgação imediata, todavia serão avaliados por nossa 
equipe de moderação/monitoramento. Assim, nos reservamos o direito de excluir, 
sem prévio aviso, todos os conteúdos em não conformidade com este Termo de 
Uso, tais como aqueles conteúdos que possuam caráter difamatório, de ameaça a 
terceiros, assédio e/ou bullying, discurso de ódio (com base em raça, etnia, 
nacionalidade, gênero, deficiência ou qualquer doença), nudez, boatos, pornografia 
ou, ainda, mensagens com intuito comercial e/ou lucrativo ou que não tenha 
relação com o propósito de nossas redes sociais. 

§ A Unicamp tem a prerrogativa de, a seu exclusivo critério e independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, retirar qualquer comentário do ar, mesmo que o 
comentário não viole as regras estabelecidas neste Termo de Uso. 

 

Podem ser vetados comentários que: 

§ Não tratem do assunto objeto do conteúdo em que foi postado; 
§ Utilizem linguagem chula, grosseira ou ofensiva, palavras cortadas por caracteres ou 

escritos em outra língua que não o português e totalmente em maiúscula; 
§ Divulguem banners publicitários; 
§ Ofereçam qualquer tipo de produto para venda; 
§ Veiculem material pornográfico, persecutório, ameaçador, racista ou discriminatório 

com relação à raça, religião ou nacionalidade; 
§ Veiculem informação sobre atividades ilegais e incitação ao crime; 
§ Veiculem afirmações ou material calunioso, injurioso ou difamatório; 
§ Veiculem propaganda política para candidatos, partidos ou coligações, bem como 

propaganda a respeito de seus órgãos ou representantes; 
§ Contenham páginas e arquivos criptografados ou protegidos por senhas; 



§ Veiculem programas e arquivos que contenham vírus ou qualquer outro código que 
ponha em risco arquivos; 

§ Veiculem informação relativa à pirataria de software; 
§ Utilizem-se do serviço, desvirtuando sua finalidade, com o intuito de cometer qualquer 

atividade ilícita; 
§ Veiculem informações sobre atividades de concursos, pirâmides, correntes, lixo 

eletrônico, spam ou quaisquer mensagens periódicas ou não solicitadas (comerciais ou 
não), ou abusivas; 

§ Veiculem conteúdo ou material protegido por direitos autorais, sem autorização do 
autor ou de seu representante. 

§ Veiculem fotos ou vídeos sem autorização dos fotografados. 

 


