TERMOS DE USO E ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DENOMINADO “G4 HUB”
Este Termo de Uso (“Termo”) rege o uso do G4 Hub, nova seção no website da G4, criada e desenvolvida
pela G4 EDUCAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Alameda Grajaú, nº 614, Conjunto 408, Alphaville, CEP: 06.454-050, devidamente inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 42.080.852/0001-86 (“G4 Educação”), pelos alunos que desejem contratar serviços
ou produtos oferecidos pelos parceiros da G4 Educação.
A CONCORDÂNCIA AO PRESENTE TERMO É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO G4 HUB
PARA O ACESSO AOS SERVIÇOS OFERECIDOS POR PARCEIROS NAQUELE AMBIENTE.
O Aluno deverá ler, certificar-se de haver entendido e concordar com todas as condições estabelecidas
neste Termo, antes da contratação de serviços ou produtos através do G4 Hub.
1.

Definições

1.1.
Para todos os fins e efeitos deste Termo, os seguintes termos e expressões iniciados em letra
maiúscula, no singular ou no plural, terão os significados indicados a seguir, com a devida consideração a
outros termos definidos ao logo deste instrumento:
“Aluno(s)” significa as pessoas físicas ou jurídicas que contrataram quaisquer dos diferentes serviços ou
produtos oferecidos pela G4 Educação, e que, em razão de tal contratação, terão acesso ao G4 Hub;
“Área de Descrição da Demanda” significa o espaço disponibilizado na área inicial do G4 Hub para que o
Aluno relate e descreva, diretamente, a sua Demanda;
“Benefícios” significa os benefícios e condições diferenciadas de contratação, às quais o Aluno terá
direito caso contrate os Serviços oferecidos por determinado Parceiro através do G4 Hub;
“Demanda” significa a necessidade apresentada pelo Aluno;
“Elementos Visuais” significa a marca, sinais distintivos, bem como demais elementos visuais do Parceiro
exibidos no G4 Hub para demonstração e seleção pelos Alunos;
“Formulário de Cadastro” significa o formulário de cadastro disponibilizado ao Aluno, para
preenchimento opcional e envio das informações solicitadas pela G4 Educação, após o Aluno selecionar
e clicar nos Elementos Visuais de um dos Parceiros exibidos no G4 Hub;
“G4 Hub” significa a nova seção desenvolvida e implementada pela G4 Educação em seu website, que
funciona como um hub de parcerias e por meio da qual os Alunos podem acessar os Serviços dos
Parceiros selecionados, conforme o link: https://g4educacao.com/nossos-parceiros;
“Legislação Aplicável” significa a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive
(sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, o Marco Civil da Internet
(Lei nº 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto nº 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de
Dados (Lei nº 13.709/2018, “LGPD”), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema;

“Parceiro” significa as empresas e instituições que oferecem os seus Serviços para contratação pelos
Alunos, através do G4 Hub;
“Qualificação” significa o procedimento de análise da Demanda apresentada por determinado Aluno, a
ser realizado pela G4 Educação, para melhor identificação e eventual apresentação dos Parceiros que
ofereçam Serviços direcionados à solução ou satisfação da respectiva Demanda;
“Serviços” significa os produtos, serviços ou benefícios oferecidos pelos Parceiros para contratação pelos
Alunos, através do G4 Hub;
2.

Acesso e Uso do G4 Hub.

2.1.
O G4 Hub será disponibilizado somente para os Alunos que tenham capacidade legal para
contratar, nos termos da Lei brasileira. Não poderão utilizar o G4 Hub os Alunos que não tenham esta
capacidade, os menores de idade ou Alunos cujo acesso aos diferentes produtos ou serviços oferecidos
pela G4 Educação tenha sido suspenso ou cancelado.
2.2.

Ao acessar o G4 Hub, o Aluno poderá optar por:
(i)
Relatar e descrever, diretamente, a sua Demanda na Área de Descrição de Demanda
disponibilizada no G4 Hub;
(ii)
selecionar e clicar nos Elementos Visuais do Parceiro exibidos no G4 Hub, hipótese em
que será direcionado à página online específica para preenchimento do Formulário de
Cadastro.
2.2.1.
Em ambas as hipóteses elencadas na Cláusula2.2, o Aluno deverá fornecer
informações ou documentos precisos, verdadeiros, válidos e atuais. Outros documentos e
informações complementares poderão ser solicitados pela G4 Educação. O Aluno assume o
compromisso de manter as informações fornecidas atualizadas.
2.2.2. O Aluno será exclusivamente responsável por todas as informações ou documentos
fornecidos em decorrência de seu acesso ao G4 Hub.

2.3.
Em ambas as hipóteses listadas na Cláusula 2.2. acima, a G4 Educação, ao analisar e efetuar a
Qualificação da Demanda do Aluno, poderá apresentar ao respectivo Aluno diferentes Parceiros, capazes
de atender e solucionar a sua Demanda, informando também os valores usualmente cobrados e
Benefícios-padrão oferecidos por cada um destes Parceiros, para que o Aluno selecione um Parceiro de
sua livre escolha.
2.4.
Caso o Aluno selecione um dos Parceiros indicados pela G4 Educação, e deseje contratar os seus
Serviços, a G4 Educação está desde já autorizada a fornecer as informações de contato do Aluno, quais
sejam nome, e-mail e número do celular, para que o Parceiro entre em contato com o referido Aluno.
3.
Avaliações dos Parceiros: O Aluno poderá avaliar aspectos e elementos relacionados ao contato
e tratamento dado por um determinado Parceiro, bem como a qualidade dos Serviços oferecidos e
contratados através do G4 Hub. Em casos de sucessivas avaliações negativas pelos Alunos, conforme

critérios estabelecidos pela G4 Educação, determinado Parceiro poderá ser excluído do ambiente do G4
Hub.
3.1.
As avaliações realizadas pelos Alunos serão enviadas para o endereço eletrônico
l.branco@gestaoquatropontozero.com, e poderão conter informações públicas, sendo certo que a G4
Educação as avaliará e adotará as providências cabíveis, a seu exclusivo critério, sempre que necessário.
As avaliações deverão ser realizadas de boa-fé e de maneira objetiva, indicando feedback para os
Parceiros de maneira clara e concisa. A G4 Educação poderá, a qualquer tempo e independentemente de
prévio aviso, excluir avaliações que não obedeçam aos parâmetros definidos neste Item.
4.
Desenvolvimento e Manutenção do Ambiente G4 Hub. Cabe à G4 Educação desenvolver e
manter atualizado o ambiente do G4 Hub, para que os Alunos possam ter acesso e selecionar os
respectivos Parceiros. A G4 Educação poderá interromper a disponibilidade do G4 Hub, a qualquer
tempo, em paradas programadas, sem a necessidade de aviso prévio aos Alunos, esforçando-se,
contudo, para que tais paradas sejam realizadas apenas pelo tempo necessário para a manutenção,
correção ou atualização necessária . A G4 Educação não é obrigada a manter o ambiente G4 Hub
disponível indefinidamente, não havendo qualquer tipo de responsabilidade perante os Alunos em caso
de uma eventual indisponibilidade ou necessidade de manutenção não programada.
4.1.
A G4 Educação não será responsável por qualquer vírus que possa infectar quaisquer
equipamentos dos Alunos como consequência do acesso, uso ou verificação do ambiente G4 Hub ou de
qualquer transferência de dados, arquivos, imagens, textos, ou áudio contidos nestes. O Aluno não
poderá imputar responsabilidade alguma para a G4 Educação, nem exigir pagamento por danos morais,
indiretos ou lucros cessantes, em virtude de prejuízos resultantes da inobservância às disposições aqui
contidas, decorrentes de dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na Internet. A G4 Educação não
garante o acesso e uso continuado ou ininterrupto do G4 Hub. O ambiente G4 Hub pode eventualmente
não estar disponível devido a dificuldades técnicas ou falhas de Internet, ou por qualquer outra
circunstância alheia à vontade da G4 Educação e, em tais casos, a G4 Educação procurará restabelecer a
acessibilidade ao G4 Hub com a maior brevidade possível, sem que isso possa imputar algum tipo de
responsabilidade.
4.2.
É absolutamente proibido aos Alunos qualquer ação ou uso de dispositivo, software, ou outro
meio com o propósito de interferir nas atividades e operações do G4 Hub. Qualquer intromissão,
atividade ou tentativa de violação que seja contrária às leis, incluindo, sem limitação, as que versem
sobre direito de propriedade intelectual, e/ou às proibições estipuladas neste Termo, serão passíveis das
ações legais pertinentes pela G4 Educação.
5.
Contratação pelo Aluno dos Serviços dos Parceiros. Os valores e condições de pagamento
relativas à contratação dos Serviços pelo Aluno deverão ser definidas diretamente entre o próprio Aluno
e o respectivo Parceiro. A G4 Educação não possui qualquer ingerência ou responsabilidade quanto às
condições comerciais acordadas ou quanto à prestação dos Serviços.
5.1.
O Aluno, ao contratar um Parceiro através do G4 Hub, terá direito ao oferecimento de
determinado Benefício, a ser decidido e oferecido pelo Parceiro.
5.2.
A G4 Educação não possui qualquer ingerência ou responsabilidade em relação aos valores
cobrados pelo Parceiro para contratação dos Serviços, ou quanto ao Benefício que será oferecido pelo
Parceiro ao Aluno em razão da referida contratação.

6.
Direitos de Propriedade Intelectual. O licenciamento de uso e acesso ao ambiente do G4 Hub,
pela G4 Educação, não concede ao Aluno quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre o G4 Hub,
bem como quaisquer outros ativos de propriedade intelectual de titularidade da G4 Educação à data da
assinatura do presente Termo, ou que venham a ser desenvolvidos por ela no âmbito deste instrumento,
especialmente quanto ao G4 Hub, marcas, nomes comerciais, nomes de domínio e demais sinais
distintivos da G4 Educação, assim como os programas, banco de dados, redes e demais arquivos, sendo
vedado ao Aluno efetuar pedido de registro, em território nacional ou no exterior, em seu nome ou em
nome de terceiro, referente a qualquer propriedade industrial, software e/ou direito autoral que se
relacione ou seja similar ao G4 Hub, ou a quaisquer outros ativos de propriedade intelectual de
titularidade da G4 Educação.
6.1.
O Aluno desde já reconhece que eventuais invenções e melhorias que, eventualmente, venham
a ser sugeridas por ele, no âmbito da execução do presente Termo, para o ambiente G4 Hub, sejam elas
descobertas ou projetadas, passíveis de registro como propriedade intelectual ou não, permanecerão de
propriedade e de benefício exclusivo da G4 Educação.
6.2.
Qualquer intromissão, tentativa de intromissão, ou atividade que viole ou contrarie as leis de
direito de propriedade intelectual e/ou as proibições estipuladas neste Termo, tornarão o Aluno passível
das ações legais pertinentes por parte da G4 Educação, bem como das sanções aqui previstas, sendo
ainda responsável pelas indenizações por eventuais sanções sofridas pela G4 Educação.
7.
Atuação e Responsabilidades da G4 Educação. A G4 Educação atua somente na mera
intermediação entre o Aluno e o Parceiro, não possuindo a G4 Educação qualquer responsabilidade
quanto aos Serviços oferecidos pelos Parceiro por meio do ambiente G4 Hub, conforme descrito neste
Termo.
7.1.
A G4 Educação não poderá ser responsabilizada por quaisquer contingências ou perdas e danos
decorrentes do presente Termo, motivadas por: (i) danos eventualmente causados aos Alunos pelos
Parceiros relativos à prestação dos Serviços; (ii) atrasos por parte do Aluno na apresentação de
documentos e informações necessárias à utilização do ambiente G4 Hub, bem como à contratação dos
Serviços oferecidos por determinado Parceiro, nos termos deste instrumento; (iii) omissões ou extravio
de documentos e informações necessários ao à liberação do acesso do Aluno ao ambiente G4 Hub, bem
como ao oferecimentos dos Serviços por Parceiros, nos termos deste instrumento; (iv) fornecimento de
informações inexatas, incompletas, falsas ou fraudadas, por parte dos Parceiros, que ocasionem
quaisquer prejuízos ao Aluno.
7.2.
O Aluno, em caso de danos ou prejuízos decorrentes dos Serviços prestados pelos Parceiros,
poderá adotar as medidas legais necessárias, como ajuizamento de ação indenizatória, diretamente em
face do Parceiro responsável, caso queira obter indenização por eventuais danos materiais ou morais,
reconhecendo desde já que a G4 Educação não possui qualquer responsabilidade quanto ao contato e os
Serviços prestados pelo Parceiro ao Aluno.
7.3.
Na hipótese de ajuizamento de ação indenizatória, ou de qualquer outra natureza, pelo Aluno
em face da G4 Educação, o Aluno tem conhecimento que a G4 Educação poderá denunciar à lide o
Parceiro responsável, hipótese em que este deverá providenciar a exclusão da G4 Educação da respectiva
ação, assumindo o Parceiro toda e qualquer responsabilidade de indenizar o Aluno, ou terceiros
relacionados.

7.4.
Não obstante as disposições acima, em qualquer hipótese, a responsabilidade da G4 Educação
nos termos deste instrumento é limitada aos danos materiais diretos e comprovados sofridos pelo
Aluno.
8.
Cancelamento do Acesso ao G4 Hub. A G4 Educação poderá cancelar o acesso ao G4 Hub dos
Alunos que não atuem em consonância com estes Termos ou a legislação brasileira aplicável,
especialmente nos casos definidos na Cláusula 11abaixo, independentemente de prévia notificação.
9.
Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais. A G4 Educação declara que cumpre
toda a Legislação Aplicável.
9.1.
Para ter acesso ao ambiente G4 Hub e poder contratar os Serviços oferecidos pelos Parceiros, os
Alunos deverão fornecer determinados dados e informações, inclusive dados pessoais, nos termos da
Legislação Aplicável, como:
a) Nome;
b) endereço;
c) número de celular.
9.2.
A G4 Educação apenas utilizará e tratará os dados pessoais coletados dos Alunos para a
finalidade de possibilitar a contratação dos Serviços oferecidos pelos Parceiros através do ambiente G4
Hub, conforme previsto neste Termo.
9.3.
A G4 Educação poderá utilizar e tratar os dados pessoais para finalidades diversas das previstas
no item 9.2. deste Termo, como para fins de:
a)
b)
c)
d)

marketing e publicidade;
conduções de pesquisas;
realização de sorteios;
criação de novos produtos ou serviços, ou personalizar produtos ou serviços já oferecidos,
de acordo com o perfil do Aluno;
e) controle do acesso e uso do G4 Hub para evitar fraudes;
f) análise geográfica do perfil dos Alunos (Geographic Profiling), com o objetivo de melhorar, a
seleção dos Parceiros, e eventuais outros produtos e serviços, bem como a própria
experiência de uso do Aluno do ambiente G4 Hub.
9.4.
NOS TERMOS E PARA OS FINS DEFINIDOS NOS ITENS 9.2. E 9.3. ACIMA, O ALUNO DESDE JÁ
AUTORIZA EXPRESSAMENTE O COMPARTILHAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS COM OS
PARCEIROS, E OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA G4 EDUCAÇÃO, OU EVENTUAIS
TERCEIROS.
9.5.
a:

Ao Realizar qualquer atividade de tratamento de dados pessoais, a G4 Educação se compromete

a)
Aplicar as devidas medidas físicas, técnicas e organizacionais visando assegurar a
integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos dados colocados sob sua guarda e
responsabilidade, nos termos da Legislação Aplicável;
b)
Adotar medidas técnicas e administrativas de segurança da informação para evitar o uso
indevido e não autorizado de dados pessoais;
c)
Adotar medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das
normas de proteção de dados pessoais, bem como garantir a revisão periódica das medidas
implementadas;
d)
Garantir a qualidade dos dados pessoais e a transparência sobre o tratamento em
relação ao titular, bem como atender às suas requisições quando solicitado;
e)
Manter registro do tratamento de dados pessoais, com a devida identificação dos
respectivos dados pessoais tratados, especialmente dos dados pessoais sensíveis, caso
disponibilizados, e tipo de operação, além das informações referentes: (i) a necessidade do
tratamento; (ii) ao fundamento legal para o tratamento; e (iii) ao tempo e procedimento para o
seu armazenamento e eliminação;
9.6.
Durante o tratamento de dados pessoais, a G4 Educação se responsabiliza pela manutenção de
registro escrito das atividades de tratamento e pela adoção de padrões de segurança sustentados nas
melhores tecnologias disponíveis no mercado, devendo
a)
Restringir o acesso aos dados pessoais mediante a definição de pessoas habilitadas e
responsáveis pelo tratamento;
b)
Adotar medidas técnicas e organizacionais de segurança que garantam a inviolabilidade,
a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade dos dados pessoais;
c)
Manter inventário detalhado dos acessos aos dados pessoais e aos registros de conexão
e de acesso a aplicações;
d)
Realizar a devida eliminação ou anonimização dos dados pessoais sob sua guarda,
sempre que: (i) houver o transcurso do prazo que justifique a sua manutenção, jamais mantendo
dados pessoais desnecessários ou irrelevantes para o atual exercício de suas obrigações; e, (ii)
for solicitado pelo Aluno, situação em que expedirá o respectivo Certificado de Descarte,
inclusive após o término da vigência do presente Termo;
e)
Registrar as atividades que envolvam transferência internacional de dados pessoais,
indicando o país e/ou organização de destino, e adotando as garantias necessárias para que a
transferência seja realizada de acordo com este Termo e com a Legislação Aplicável, bem como
orientações definidas pela autoridade competente.

9.7.

O Aluno possui os seguintes direitos, em decorrência deste Termo e da Legislação Aplicável:
a)

Confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais;

b)

Acesso e disponibilização de seus dados pessoais coletados pela G4 Educação;

c)

Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;

d)

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais coletados de forma
desnecessária, excessiva ou tratados em desconformidade com o disposto neste Termo e
na Legislação Aplicável;

e)

Portabilidade de seus dados pessoais, nos termos da Legislação Aplicável;

f)

Eliminação dos dados pessoais coletados e tratados com o seu consentimento;

g)

Obtenção de informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa;

h)

Revogação do consentimento fornecido para os casos em que tal consentimento for
necessário para o tratamento dos dados pessoais, nos termos deste instrumento e da
Legislação Aplicável.

9.8.
Caso a G4 Educação seja destinatária de qualquer ordem judicial ou comunicação oficial que
determine o fornecimento ou divulgação de dados pessoais tratados em razão deste Termo, deverá
notificar o Aluno sobre o ocorrido.
9.9.
Na ocorrência de qualquer incidente de segurança que envolva os dados pessoais do Aluno,
tratados em razão da presente relação contratual (“Incidente”), a G4 Educação seguirá um plano
estruturado por ela própria, a fim de cientificar o Aluno e adotar as devidas medidas de mitigação do
Incidente.
9.10. Ao término da relação contratual com o Aluno, por qualquer motivo, a G4 Educação, a seu
exclusivo critério, ou para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou em exercício regular de
seus direitos, irá armazenar, eliminar, anonimizar, e/ou bloquear o acesso aos dados pessoais
compartilhados pelo respectivo Aluno, em caráter definitivo ou não.
10.
Confidencialidade. Todas as informações e/ou materiais fornecidos por uma Parte à outra, que
estejam relacionados, direta ou indiretamente, ao presente Termo, deverão ser tratados com o mais
absoluto sigilo e a mais rigorosa confidencialidade, de modo a evitar, por qualquer meio ou forma, o seu
conhecimento e/ou utilização por parte de terceiros, seja durante a sua vigência, ou por 2 (dois) anos
após o seu término, sob pena de arcar a Parte responsável, com as eventuais perdas e danos resultantes
(“Informações Confidenciais”).
10.1. A G4 Educação poderá divulgar Informações Confidenciais somente para seus próprios
empregados e/ou prepostos que tenham a efetiva e comprovada necessidade de conhecer tais
informações, bem como deverá informá-los da existência de normas, políticas internas e/ou acordos

aplicáveis, e que os Alunos estarão sujeitos às obrigações de confidencialidade previstas no presente
Termo.
10.2. As Partes se comprometem também a não manter sob arquivo ou guarda, por qualquer meio de
registro, Informações Confidenciais, ou eventuais cópias, que possam ser erroneamente interpretadas ou
mal utilizadas por terceiros.
11.
Descumprimento contratual. Sem prejuízo de outras medidas, a G4 Educação poderá advertir,
suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, o acesso de determinado Aluno ao G4 Hub, a
qualquer tempo e independentemente de prévio aviso ou notificação, e iniciar as ações legais cabíveis,
nas seguintes hipóteses:
a) se o Aluno: (i) violar qualquer dispositivo deste Termo; (ii) descumprir com seus deveres de
Aluno junto à G4 Educação; ou, (iii) praticar atos fraudulentos ou dolosos;
b) se qualquer informação fornecida pelo Aluno estiver incorreta; ou,
c) se a G4 Educação entender que qualquer atitude do Aluno tenha causado algum dano a
terceiros ou à G4 Educação, inclusive a sua imagem e reputação perante o mercado, ou tenha a
potencialidade de assim o fazer.
11.1. O Aluno indenizará a G4 Educação por qualquer demanda promovida por outros Alunos ou
Parceiros, ou quaisquer terceiros, decorrentes de suas atividades na Plataforma, por seu
descumprimento deste Termo, ou pela comprovada violação de qualquer lei ou direitos de terceiro.
12.
Vigência. Este Termo será vigente a partir da data de sua aceitação pelo Aluno, vigorando por
prazo indeterminado, até que o Aluno encerre e não mais utilize quaisquer das funcionalidades do G4
Hub.
13.
Resolução de Conflitos. As Partes elegem como meio competente para qualquer ação
decorrente deste Contrato, o foro da cidade de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
14.
Relações Trabalhistas. Sob nenhuma hipótese ou em qualquer situação, se presumirá a eventual
existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo empregatício, ou obrigações de caráter
trabalhista e previdenciário entre as Partes, por si ou com os prepostos ou empregados da outra Parte,
nem qualquer das Partes será fiadora das obrigações e encargos trabalhistas e sociais da outra Parte, a
qual assume, neste ato, integral responsabilidade por tais obrigações, inclusive civil e penalmente.
15.
Impostos. Os tributos de qualquer natureza relativos à celebração do presente Termo são de
exclusiva responsabilidade do contribuinte devedor do respectivo tributo, conforme definido na
legislação tributária.
16.
Acordo. Este Termo constitui o acordo integral entre as Partes, relativamente ao acesso e uso do
G4 Hub, e prevalece sobre quaisquer acordos anteriores.
17.
Alterações. Este Termo será revisto periodicamente pela G4 Educação, que poderá alterá-lo,
excluindo, modificando ou inserindo cláusulas ou condições, a seu exclusivo critério. Não obstante, o

Aluno receberá uma notificação sempre que houver uma alteração nas disposições deste Termo para
que possa ter ciência das novas condições. Caso não concorde com as alterações, deverá cessar toda e
qualquer utilização e acesso ao ambiente do G4 Hub.
18.
Anticorrupção. As Partes cumprirão e farão com que todos os seus empregados, subcontratados,
consultores, agentes ou representantes cumpram a Lei 12.846/13, e demais leis de anticorrupção
aplicáveis. Nenhuma das Partes pagará, oferecerá, prometerá ou dará, direta ou indiretamente, qualquer
valor ou coisa de valor, incluindo quaisquer valores a ela pagos em decorrência dos serviços contratados,
a qualquer funcionário ou oficial de um governo, empresa ou sociedade controlada pelo governo ou de
propriedade do mesmo, partido político, candidato para cargo político, ou a qualquer outra pessoa
estando ciente de, ou acreditando que tal valor ou item de valor será transmitido a alguém, para
influenciar qualquer ação ou decisão por tal pessoa ou por qualquer órgão governamental com a
finalidade de obter, reter ou conduzir negócios para quaisquer das Partes.

O ALUNO, NESTE ATO, DECLARA E GARANTE À G4 EDUCAÇÃO QUE LEU, COMPREENDEU E CONCORDA
COM TODOS AS DISPOSIÇÕES DESTE TERMOS.
O ALUNO, BEM COMO OS SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGAIS, DECLARAM QUE ESTÃO
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS A ACEITAREM ESTE TERMO, NA FORMA DE SEUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS.

