
 

TERMO DE USO 

 

Sobre o Site Autocriativo 

Este espaço (Site) desenvolvido pela Autocriativo tem como objetivo levar o 

conhecimento de como lidar com estes softwares que  

trabalham com desenhos assistidos por computador para as pessoas que tenham o 

interesse de ampliar os seus conhecimentos e também praticar suas habilidades. 

Outro objetivo da Autocriativo é levar este conhecimento através de vídeo aulas e 

tutorias agrupados em pacotes relacionados à  

cada software em forma de curso e que estes cursos sejam disponibilizados para as 

pessoas a preços bastante acessíveis. 

A Autocriativo é uma pequena empresa que visa melhorar o desenvolvimento das 

pessoas que buscam estudos em softwares que estão disponíveis na internet e que 

estas pessoas possam aplicar as dicas apresentadas em nossos tutorias em seus 

projetos ou em seus estudos em alguma escola técnica, faculdade, ou até mesmo por 

simples curiosidade. 

A Autocriativo tem como foco, sempre, fazer que seus cursos sejam disponibilizados 

aos brasileiros ao custo irrisório em vista de cursos profissionalizantes presenciais. 

  

Certificado: 

O Aluno está ciente que nem todos os Cursos emitem certificados e que todos os 

detalhes e informações estão descritos na página abaixo: 

https://www.autocriativo.com.br/mais-detalhes-sobre-certificados 

Caso o curso comprado possa emitir certificado e após a conclusão dos estudos, o aluno 

poderá solicitar o seu certificado, via site. 

Este certificado é emitido mediante a comprovação e conclusão de alguns exercícios 

solicitados pelo professor. 

Todas as normativas sobre como receber o certificado estão presentes na página de 

formulário de solicitação do certificado, no campo chamado regras. 

       

Tempo de uso do Curso: 

O tempo de estudo deste curso é indeterminado, o seja, o aluno poderá utilizar o seu 

curso dentro do site, pelo período que desejar. 

Caso o acesso do aluno não seja mais feito dentro do período de 2 anos, o seu cadastro 

poderá ser extinto sem prévio aviso. 



Se o aluno, perder ou esquecer suas senhas de acesso, pode solicitar a renovação de 

senhas, via contato com nossa central de atendimento, no e-mail 

atendimento@autocriativo.com.br 

  

Sobre os Downloads: 

Os cursos disponibilizados através de downloads são arquivos que estão guardados em 

uma central de hospedagem e o valor cobrado por eles é apenas o direito do usuário 

fazer este carregamento de dados para o seu computador através deste serviço de 

downloads. 

Este valor é estabelecido conforme a disponibilidade de ideias desenvolvidas pelo autor 

como também a sua confecção, tempo de edição, explicações e conhecimento 

transmitido. 

Os downloads são dados armazenados em pastas de diversos formatos 

como; MP4, MP3, PDF, Word, DWG, PNG, JPEG e não são vendidos em formatos 

físicos como: CD, DVD, HD externo ou Livro. 

Estará ao usuário a responsabilidade de execução perfeita para baixar estes arquivos 

conforme exemplificado no e-mail “Senhas de Acesso” ou na Página "Como Comprar?" 

no site.  

A Autocriativo terá a responsabilidade de fornecer os (link's) dos arquivos ao usuário 

que adquiriu, mediante comprovação de pagamento. A Autocriativo disponibilizará estes 

dados durante o prazo que o aluno necessitar. 

 

Sobre os Direitos Autorais: 

O usuário não poderá revender estes arquivos nem tão pouco postar em quais 

quer meios de comunicação sem o consentimento do autor, previstas em leis de autoria. 

Todas as vídeo aulas desenvolvidas pela Autocriativo são de propriedade do autor e 

fica estritamente proibida quais quer tipos de reprodução em público, revenda, 

transferência de dados, cópias, publicação no You Tube ou qualquer outro serviço de 

postagem de vídeo, cópia de textos, cópia de ideias e plágio áudio visual de todo estes 

vídeos e demais conteúdo deste site previstas em lei de Diretos Autorais. 

  

       

Softwares (Programas): 

Todos os Softwares mencionados neste site são de propriedade dos seus 

desenvolvedores. 

A Autocriativo não disponibiliza cópias "piratas", não faz menção à essa prática, não faz 

uso de pastas de "Cracks" ou programas de desbloqueio de softwares originais. 



Os serviços oferecidos pela Autocriativo é de transmitir o conhecimento no uso de 

programas e sempre busca oferecer aos alunos métodos para baixar e instalar versões 

educacionais ou de uso demonstrativo. 

A aquisição do software em sua versão paga é de responsabilidade do aluno e ficando 

assim acordado, todos os processos de compra, período de uso e licença, entre o aluno 

e a empresa fabricante do respectivo software. 

O tipo software usado nos cursos são plenamente mencionados pelo professor durante 

as primeiras aulas, como por exemplo o ano de versão e idioma. 

 

A responsabilidade da perfeita funcionalidade destes softwares é dos seus 

desenvolvedores. 

 

  

       

Termo de Uso do site: 

O site Autocriativo (www.autocriativo.com.br) é espaço de divulgação de conhecimento 

ao público em geral, para todas as idades e a empresa se compromete a cumprir este 

termo de uso nos temas que lhe compete, descritos aqui. 

 

Aceito do Termo de Uso: 

A efetivar a compra deste material, este Termo de uso é aceito automaticamente pelo 

aluno. 

Caso tenha alguma objeção ou informação que não concorde ou para maiores detalhes 

entre em contato conosco via central de atendimento, no e-mail: 

atendimento@autocriativo.com.br. 

 

Gratos 

A gerência da Autocriativo 

mailto:atendimento@autocriativo.com.br

