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TERMOS DE USO 
 

 

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA – FRB, inscrita no CNPJ sob n° 08.840.064/0001-02, com 

sede estabelecida no endereço SEP SUL, Trecho 713/913, Lote E, Edifício CNC Trade, Asa Sul, 

Brasília - DF, CEP: 70390- 135, apresenta aqui os Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso”) 

relativos à sua página de internet localizada no endereço eletrônico 

www.fundacaorepublicana.org.br.  

 

É importante que seja efetuada a sua leitura cuidadosa e em conjunto com nossa Política de 

Privacidade, a qual estabelece as condições de coleta e processamento dos seus dados pessoais 

durante sua navegação no nosso endereço eletrônico. Ao clicar no botão de aceitação ou ao 

navegar no Site, você (“Usuário”) aceita e concorda os Termos de Uso e a Política de Privacidade 

do Site, conforme as informações abaixo. 

 

 

1. OBJETIVO  

 

O site da FRB tem por objetivo promover para os Usuários por meio de projetos, pesquisas, 

estudos, educação institucional, política e constitucional, dentre outras ações sociais diversas, o 

desenvolvimento humano e a responsabilidade social. 

 

2. PUBLICAÇÕES 

 

O site da FRB pode apresentar informações, textos, imagens, fotografias, vídeos, entre outras 

formas de comunicação (“Informações”), visando atualizar o Usuário sobre informações 

institucionais e educacional da Fundação, permitido realizar cadastro para inscrição em 

palestras e cursos gratuitos.  

 

3. LINKS, CONTEÚDOS E PÁGINAS DE TERCEIROS  

 

Durante o seu uso em nosso Site, o Usuário pode vir a acessar conteúdos de terceiros, seja 

diretamente em nosso Site ou através de links para websites de terceiros. A FRB não pode 

oferecer garantias ou responsabilizar-se pela observação de privacidade ou segurança dos 

referidos sites de terceiros.  

 

Ao navegar em nosso Site, o Usuário expressamente reconhece e concorda que poderá entrar 

em contato com conteúdo de terceiros e poderá estar sujeito às suas respectivas políticas de 

privacidade e segurança, sobre as quais não possuímos qualquer ingerência. 

 

 

4. ÁREA EDUCACIONAL  

 

4.1 Informações e inscrições em Cursos 
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O acesso ao recebimento de informações de cursos gratuitos promovidos pela FRB, dependerá 

da realização de um cadastro prévio, onde será solicitado o endereço de e-mail do Usuário. 

 

O site da FRB disponibiliza cursos gratuitos para matrículas de imediato. Para se cadastrar e 

tornar-se aluno da Fundação Republicana, com acesso aos cursos providos, o Usuário deverá 

realizar um cadastro informando: Nome completo, telefone, endereço de e-mail, e criar uma 

senha de acesso restrito.   

 

4.2 Área restrita  

 

O Usuário deverá informar os dados completos, recentes e válidos, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade manter os referidos dados atualizados, além de se comprometer com a 

veracidade dos dados fornecidos. 

 

Mediante a realização do cadastro o Usuário declara e garante expressamente ser plenamente 

capaz, podendo exercer e usufruir livremente dos serviços e produtos. 

 

O Usuário se compromete a não informar à terceiros seus dados de acesso à “área restrita” 

responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito. 

 

Deverá ser fornecido, pelo Usuário, um endereço de e-mail válido, por meio do qual 

realizaremos todas as comunicações necessárias. 

 

O primeiro login de acesso será feito através de um link enviado para o seu e-mail cadastrado, 

com o botão para confirmar cadastro. Esta é uma forma de segurança para confirmar se você 

realmente se cadastrou. 

 

5. ÁREA “INFORME-SE”  

 

5.1 Informações  

 

O acesso às informações sobre a FRB para acessar ao FRB News, Notícias e Artigos visando 

atualizar o Usuário sobre informações institucionais da Fundação, além de artigos com 

atualizações políticas, legislativas, de interesse da juventude e para promoção da cidadania.  

 

A Conjuntura Republicana disponibiliza conteúdos semanais que tem como objetivo analisar 

acontecimentos marcantes da política brasileira, elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

(NEP). O exemplar mais atual da Conjuntura pode ser baixado sem cadastro prévio. 

 

5.2 Área restrita  

 

O recebimento da Conjuntura, informações sobre o Republicanos, FRB, Faculdade Republicana, 

Boletim10, comunicados da Executiva Nacional, resoluções, cursos e conteúdos de propaganda 

e marketing, por e-mail, deverá ser realizado um cadastro prévio com Nome, e-mail e telefone. 
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O primeiro login de acesso será feito através de um link enviado para o seu e-mail cadastrado, 

com o botão para confirmar cadastro. Esta é uma forma de segurança para confirmar se você 

realmente se cadastrou. 

 

6. ÁREA “E-BOOKS”  

 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) e o Centro de Apoio aos Municípios (CAM) elabora e-

books que ressalta a importância do trabalho da gestão pública municipal e capacita o cidadão 

com informações políticas.  

 

O recebimento dos e-books depende de um cadastro prévio com Nome, telefone e e-mail. Após 

realização do cadastro, o acesso ao e-book ocorrerá de imediato pelo seu navegador principal. 

 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Todos os materiais, informações e obras intelectuais disponibilizados através do site da FRB ou 

enviados para o Usuário por meio de comunicação, estão protegidos pelas leis de Propriedade 

Intelectual e não podem ser reproduzidos ou distribuídos sem a nossa expressa autorização. 

 

Quando aplicável ao material, o Usuário terá permissão para fazer o download, imprimir, 

armazenar temporariamente, exibir, imprimir páginas (mas não copiar) e armazenar estas 

informações em formato eletrônico no computador ou dispositivo móvel para uso pessoal. 

 

Salvo se tal Conteúdo for de domínio público ou se tenha recebido nossa autorização expressa 

e por escrito para sua utilização, o Usuário concorda em não vender, licenciar, emprestar, alugar, 

modificar, distribuir, copiar, reproduzir, transmitir, exibir publicamente, difundir, executar 

publicamente, publicar, adaptar, editar, criar trabalhos derivados, fazer engenharia reversa, 

alterar, melhorar, ou de qualquer maneira explorar qualquer parte do Site ou de seu Conteúdo. 

 

 

6. ALTERAÇÕES DESTES TERMOS DE USO 

 

A FRB poderá alterar este termo de uso a qualquer momento sem aviso prévio. Ao utilizar este 

site, você concorda em se comprometer com os Termos de Uso que estiverem em vigor no 

momento do acesso. 

 

Qualquer versão atualizada supera e substitui as versões anteriores no momento da publicação. 

 

7. ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

 

Em caso de dúvidas sobre estes Termos de Uso, nossa Política de Privacidade ou as práticas da 

FRB, o Usuário poderá entrar em contato conosco através do e-mail 

ascom@fundacaorepublicana.org.br, ou utilizando o Formulário de Fale Conosco do nosso Site. 
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