
Política de Cookies

Nossos sites utilizam cookies para acompanhar as preferências

dos usuários e, dessa forma, melhorar a sua experiência em

cada visita.

Pequenos  

arquivos  

de texto

Armazenados

Navegador

Nesta política vamos explicar detalhadamente os cookies.

1

O que são Cookies?

São pequenos arquivos de texto armazenados pelo seu navegador que

permitem o reconhecimento e lembrança das suas preferências de navegação.
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Quais os benefícios do uso de Cookies?

Estas informações serão salvas e, quando você visitar

o nosso site novamente, ele reconhecerá seu navegador

e poderá manter suas opções e preferências

previamente marcadas, incluindo manter a sua conta

conectada ou lembrar as credenciais de acesso.
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Eles duram para sempre?

Normalmente os cookies têm uma data de expiração. Caso queira,

você mesmo pode fazer esse controle.

Vale dizer que alguns cookies são apagados automaticamente quando

você fecha o navegador (a), enquanto outros não são apagados

automaticamente e precisam ser excluídos através da limpeza de dados de

navegação (b).



TIPO DE COOKIE DESCRIÇÃO

Cookies necessários

São imprescindíveis para que o site funcione

corretamente. Por ex. os utilizados no momento do 

login na sua conta. O não fornecimento dele impedirá

o acesso e uso da conta.

Cookies de análise São utilizados para melhorar o conteúdo do site e a 

sua experiência de navegação.

A maioria dos aplicativos e navegadores aceitam cookies. No entanto, você

pode, a qualquer momento, usar recursos do seu navegador para bloquear

a instalação de cookies ou para ser informado sobre quando eles estão

ativados. Em alguns casos de aceite automático você talvez tenha que

apagar ou bloquear cookies manualmente.

Fechar o Navegador Cookies excluídos

a. b.

Excluir manualmente
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O que acontece se os Cookies não forem aceitos?

Se você rejeitar a utilização de cookies você pode continuar navegando 

no nosso website mas algumas das funções podem não funcionar.

ACEITAR RECUSAROU

5

Quais os tipos de Cookies que utilizamos?

RECUSAR



Cookies de  

funcionalidade

São utilizados para a customização de sua

navegação. Reconhecem e aplicam suas preferências

dentro do site e relacionam-se às funcionalidades

das ferramentas em nosso site. Por ex.: opções

de visualização de vídeos.

Cookies de marketing

São utilizados para, com base na sua informação

no momento de acesso em nosso site, direcionar a

você publicidades próprias ou de algum dos

nossos parceiros.

Se você tiver dúvidas a respeito da nossa

política de cookies, entre em contato através do e-

mail: dpo@uniube.br.
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Observações importantes:

É importante destacar que não nos responsabilizamos pelo uso de

cookies feito por terceiros, que eventualmente podem fazer

monitoramento de suas atividades on-line mesmo após sair de

nosso site. Por isso: é recomendável que você limpe seu histórico

de navegação regularmente ou utilize ferramentas disponíveis em

seu navegador para impedir o uso de cookies de terceiros.

Ao utilizar o nosso website sem apagar, alterar ou rejeitar alguns ou

todos os cookies (o que pode ser feito em qualquer

momento), você concorda que podemos armazenar nos seus

dispositivos aqueles cookies que você não apagou ou rejeitou.

Você tem o direito e pode impedir o armazenamento de cookies

no seu computador, configurando e selecionando dentro de

seu navegador a opção “não aceitar cookies”.

Leve em consideração que, se você não autorizar o uso de

alguns cookies essenciais e necessários para a funcionalidade de

nosso site, isso poderá resultar em restrições e limitações em

sua experiência.


