Termos de Uso da Plataforma Code:Nation
1.

Definições.
1.1.
Para melhor compreensão dos termos aqui propostos, a presente
cláusula tratará, inicialmente, das definições dos termos aqui descritos:
1.1.1.
Code:Nation: pessoa jurídica, devidamente registrada sob o
CNPJ n. 27.041.814/0001-20, que presta seus serviços através
da plataforma em questão.
1.1.2.
Site: aquele local na internet, acessado por um nome de
domínio (nesse caso https://www.codenation.com.br) onde os
Usuários terão acesso à Code:Nation.
1.1.3.
Aplicativo: plataforma da Code:Nation utilizada para a
transferência (download) e realização dos desafios.
1.1.4.
Cadastro: ficha online que reúne coletânea de dados do
Usuário, inclusive Login e Senha, e que é essencial para
utilização da plataforma pelo Usuário.
1.1.5.
Login: nome utilizado para acesso à plataforma Code:Nation.
1.1.6.
Senha: código ou palavra-passe única e de exclusivo
conhecimento do Usuário, a qual será usada para confirmar o
acesso do Usuário à plataforma.
1.1.7.
Visitante: aquele que apenas acessa a plataforma, sem efetuar
Cadastro.
1.1.8.
Usuário: aquele que efetua Cadastro na plataforma, visando
participar das Jornadas, Trilhas e Desafios ou disputar vaga
para as Acelerações.
1.1.9.
Serviços da Code:Nation: a Code:Nation atua, na forma de
plataforma online, promovendo a aproximação entre empresas
e profissionais da área de tecnologia. A Code:Nation busca
esse objetivo promovendo as denominadas Jornadas, Trilhas e
Desafios, bem como as Acelerações.
1.1.10.
Empresa Cliente: aquela empresa que tem interesse em
acompanhar os resultados de determinados Desafios e/ou que
eventualmente patrocine determinada Aceleração.
1.1.11.
Acelerações: parte do processo de seleção e capacitação dos
Usuários por meio de realização de cursos/atividades
presenciais.
1.1.12.
Jornadas: conjunto de Trilhas que apresentarão opções de perfil
de serviço e/ou carreira, os quais o Usuário poderá optar para
seu desenvolvimento, podendo o Usuário escolher a(s)
Jornada(s) que ache mais oportuna(s).

1.1.13.

1.1.14.

Trilhas: série de Desafios propostos ao Usuário, personalizados
para nível de experiência ou tecnologia específica na Jornada
escolhida.
Desafio: teste de programação, que tem por fim capacitar e
avaliar o Usuário em determinadas habilidades e conhecimento.

2.

Da Anuência:
2.1.
O Usuário somente poderá utilizar a plataforma integralmente caso
concorde em cumprir todos os termos e condições estabelecidos
abaixo, de modo que a anuência aos presentes Termos de Uso
dar-se-á das seguintes maneiras :
2.1.1.
Clicando na caixa de aceitação dos presentes termos exibida no
momento de Cadastro na plataforma;
2.1.2.
Através da efetiva utilização dos serviços oferecidos pela
plataforma, incluída, mas não limitada, ao cadastramento de
dados pessoais, ao download do Aplicativo e a participação nos
Desafios, que indicará aceitação condicional dos presentes
termos por parte do Usuário.
2.2.
O Usuário poderá esclarecer qualquer dúvida sobre os presentes
Termos de Uso, bem como sobre a Política de Privacidade, entrando
em contato diretamente com a Code:Nation, por meio do e-mail
“contato@codenation.com.br”.
2.3.
O Usuário não poderá utilizar os serviços oferecidos pela plataforma
nas hipóteses de:
2.3.1.
Não ter idade legal para oferecer serviços como profissional (14
anos no Brasil);
2.3.2.
Não se encontrar em pleno gozo de sua capacidade de praticar
atos na vida civil;
2.3.3.
As leis locais do país onde resida ou de onde acesse a
plataforma não permitam, por qualquer razão, a utilização dos
serviços oferecidos pela Code:Nation.
2.4.
A Code:Nation é sediada no Brasil, controla a sua rede de serviços de
acordo com a legislação brasileira e não se responsabiliza pela
adequação de seus serviços em outros países. Desse modo, o
Usuário que acessa a rede Code:Nation do estrangeiro o faz por
iniciativa própria e é inteiramente responsável por eventuais
infringências à legislação de onde reside ou à legislação de onde
acessa.

3.

Da Legislação:

3.1.

4.

O presente termo, assim como a utilização do site, será regido pelas
leis vigentes na República Federativa do Brasil, observados também
os usos e costumes que regem o comportamento ético na internet, e a
mais estrita boa fé.

Das Regras de Uso:
4.1.
Ao concordar com os presentes termos, o Usuário passa a ter direito a
utilizar o Site, o Aplicativo e os serviços da Code:Nation, podendo
acessar as Jornadas, participar das Trilhas e Desafios, ter seus dados
e resultados disponibilizados para as empresas clientes interessadas,
bem como receber contato da própria equipe Code:Nation.
4.2.
O Usuário reconhece que, além do direito a utilizar os serviços
disponibilizados pela Code:Nation, contrai o dever de respeitar as
regras estabelecidas pela Code:Nation para o uso do Site e do
Aplicativo.
4.3.
O Usuário reconhece que, em qualquer circunstância, será o único e
exclusivo responsável pela utilização da plataforma, realizada a partir
de suas credenciais de acesso, isentando a Code:Nation de qualquer
responsabilidade pelo uso do Site ou Aplicativo feito pelo Usuário.
4.4.
O Usuário não deve utilizar a Code:Nation para propósitos ilegais ou
outros que não sejam autorizados pela legislação brasileira ou pela
legislação de onde reside ou pela legislação de onde acessar a
plataforma, isoladamente consideradas.
4.5.
É proibido ao Usuário utilizar de meios fraudulentos para atingir
melhores resultados nos Desafios propostos, como plágio de outros
projetos, utilização de material alheio ao disponibilizado no Desafio ou
fraude aos sistemas da Code:Nation.
4.6.
A administração da Code:Nation reserva-se o direito de, em caso de
descumprimento dos presentes Termos de Uso ou da legislação
brasileira, excluir ou modificar o acesso do Usuário sem notificação,
em qualquer momento e sem nenhum tipo de compromisso para com
o Usuário.
4.7.
O site Code:Nation é disponibilizado para acesso do Usuário por prazo
indeterminado, declarando-se o Usuário ciente de que o Site e o
Aplicativo Code:Nation podem ser retirados do ar a qualquer tempo, a
exclusivo critério da administração.
4.8.
Cabe ao Usuário providenciar todo tipo de equipamento de informática
para acesso ao Site e ao Aplicativo, bem como os softwares
necessários à resolução dos Desafios propostos nas Trilhas, não se
responsabilizando a Code:Nation pela ausência ou mau
funcionamento de qualquer destes equipamentos ou ferramentas
necessários à utilização do site.

4.9.

O Usuário reconhece que o Cadastro de seus perfis e currículos nos
Desafios propostos no site implica na possibilidade revelação de todas
informações ali contidas para as Empresas Clientes.
4.9.1.
O Usuário reconhece, ainda, que suas informações cadastrais
disponibilizadas, e toda a evolução de aprendizado, estarão
disponíveis à Code:Nation.
4.9.2.
A Code:Nation poderá utilizar essas informações para entrar em
contato com o Usuário.
4.9.3.
A Code:Nation somente disponibilizará as informações do
Usuário para as Empresas Clientes cujas vagas sejam de
interesse do mesmo.
4.9.4.
Uma vez disponibilizadas, o Usuário reconhece que suas
informações podem vir a ser acessadas por terceiros. Sendo
assim, a Code:Nation não se responsabiliza por eventuais
problemas advindos da disponibilização aqui descrita.
4.10.
A utilização do site, bem como dos serviços ali disponíveis, tais quais
participação nos Desafios e acesso à informações úteis para resolução
dos Desafios propostos, serão gratuitos, podendo o Usuário manter
acesso ao site pelo período que desejar.
4.11.
O Usuário poderá desativar seu perfil no site, para isso deverá efetuar
uma solicitação através do e-mail “contato@codenation.com.br”.
4.11.1.
Importante salientar que o desligamento do Usuário com
relação à Code:Nation não implica no descarte de todas as
informações cadastrais registradas nos bancos de dados da
Code:Nation.
4.11.1.1.
A Code:Nation não compartilhará nenhuma informação
cadastral de Usuários desligados da plataforma, de modo
que apenas utilizará essas informações para
procedimentos, relatórios e avaliações internas, visando
a melhoria da plataforma.
4.11.2.
É possível que o Usuário entre com pedido de exclusão de
todos seus Dados Pessoais após desativamento de seu perfil
na plataforma. Para mais informações, favor consultar nossa
Política de Privacidade.
4.12.
Visitantes terão acesso limitado ao site Code:Nation.
5.

Concernente à Code:Nation
5.1.
A Code:Nation buscará o ótimo funcionamento de seus serviços,
embora não possa garantir que todas as funções estarão acessíveis
de maneira ininterrupta.
5.2.
A Code:Nation não poderá ser responsabilizada por reduções de
funcionalidade de seus serviços acessados em dispositivos móveis,

5.3.
5.4.

5.5.

6.

bem como não se responsabilizará por eventuais cobranças aplicadas
pelos provedores de internet ou telefone se o Usuário concordar em
receber mensagens ou notificações da Code:Nation em seu
dispositivo.
A Code:Nation poderá excluir, suspender, modificar ou mesmo criar
novos serviços sem informar o Usuário.
A Code:Nation não garante que seus servidores estejam livres de vírus
ou de mecanismos que possam danificar computadores e não se
responsabilizará por eventuais danos que possam ocorrer nos
sistemas de hardware e software do Usuário.
O Usuário tem ciência de que a Code:Nation poderá lhe enviar e-mails
tratando das questões do site, como anúncios ou resultados das
Jornadas, Trilhas e Desafios.

Das Jornadas, Trilhas e Desafios
6.1.
Todas as Jornadas, Trilhas e Desafios disponíveis são de livre acesso
para o Usuário, podendo ele ingressar no(s) que ache mais
oportuno(s).
6.1.1.
O Usuário poderá desenvolver mais de uma Jornada, Trilha
e/ou Desafio simultaneamente.
6.2.
O ranqueamento dos Usuários nas Trilhas e Desafios poderá ser
publicizado na plataforma Code:Nation.
6.2.1.
Ficará a critério da Code:nation a publicização, ou não, do
ranqueamento de cada Desafio das Trilhas, bem como o
número de colocações que serão expostas.
6.3.
A identidade do Usuário, bem como seus dados cadastrais, são
preservados na publicização do ranqueamento, de modo que apenas
seus resultados são visíveis.
6.4.
São disponibilizados para o Usuário, durante os Desafios, conteúdos
instrucionais que lhe auxiliem no aprendizado necessário para a
resolução do referido. Porém, tais conteúdos serão advindos de
terceiros, sendo de total responsabilidade do produtor do conteúdo
qualquer opinião ou informação ali expressa.
6.5.
É de responsabilidade da Code:Nation promover e estruturar as
Jornadas e Trilhas, bem como disponibilizar o conteúdo instrucional e
avaliar os resultados dos Usuários nos Desafios, conferindo-lhes notas
relacionadas ao percentual de sucesso.
6.5.1.
Os critérios de avaliação serão estabelecidos internamente pela
Code:Nation.
6.5.2.
A Code:Nation poderá, ou não, publicizar quais serão os
critérios objetivos avaliados em cada Desafio.

6.6.

Cabe à Code:Nation entrar em contato e realizar a intermediação entre
o Usuário e as Empresas Clientes cujas vagas interessem o mesmo.
6.7.
Não é de responsabilidade da Code:Nation garantir qualquer tipo de
contratação, mesmo para os melhores ranqueados ao fim dos
Desafios, Trilhas, Jornadas e Acelerações.
6.8.
Cabe ao Usuário providenciar os equipamentos de informática, bem
como os softwares necessários para a resolução dos Desafios, que
podem contar com diferentes pré-requisitos computacionais entre si.
6.9.
Cada Desafio contará com enunciado, explicitando o funcionamento
do referido, os conjuntos de dados e informações que deverão ser
considerados na sua resolução, bem como suas regras, sendo
proibido ao Usuário utilizar-se de dados e informações alheios aos
disponibilizados.
6.9.1.
É vedada também a utilização de algoritmos ou código de
terceiros, exceto quando expressamente previsto o contrário.
6.9.2.
A utilização de dados e informações alheios aos indicados, bem
como de algoritmos e códigos de terceiros para a resolução dos
Desafios, poderá acarretar em punições ao Usuário, como
advertência ou exclusão.
6.10.
Para adquirir os conteúdos necessários à resolução do Desafio, o
Usuário fará uso do Aplicativo disponibilizado pela plataforma.
6.10.1.
A resolução do Desafio deverá ser submetida por meio do
mesmo aplicativo.
6.10.2.
Toda produção computacional desenvolvida pelo Usuário ficará
armazenada pela Code:Nation, através do Aplicativo.
7.

Das Acelerações
7.1.
As Acelerações, por se tratarem de cursos e/ou atividades presenciais,
contarão com vagas limitadas.
7.1.1.
A participação nas Acelerações não garante qualquer tipo de
contato ou contratação, mesmo para os melhores ranqueados
(quando houver ranqueamento) ao fim das mesmas. Todo
contato e/ou contratação advém de exclusiva vontade da
Empresa Cliente.
7.2.
Para candidatar-se a vaga nas Acelerações, o Usuário deve fazer
inscrição no link “Acelerações” no site e resolver os Desafios
propostos.
7.3.
Os resultados obtidos no Desafios relativos às Acelerações serão
apenas um dos critérios de seleção para as mesmas, de modo que
fatores externos à Code:Nation poderão ser levados em conta na
seleção.

7.3.1.

7.4.

Os critérios de seleção para as Acelerações serão
estabelecidos pela Code:Nation e/ou pelas Empresas Clientes
interessadas, que venham a apoiar determinada Aceleração.
Caso o Usuário seja selecionado para determinada Aceleração, a sua
convocação será feita por contrato individualizado, o qual passará a
reger o relacionamento entre as partes, aplicando-se de forma
subsidiária estes Termos de Uso.

8.

Da Denúncia de Conteúdo
8.1.
Na hipótese de um Usuário considerar que existem informações, fatos
ou circunstâncias que constituem atividade ilícita ou contrária aos
presentes Termos de Uso na plataforma Code:Nation, deverá efetuar
denúncia do conteúdo, através do e-mail contato@codenation.com.br,
contendo todas as informações necessárias para que a Administração
do site tome as medidas cabíveis.
8.1.1.
Estão incluídas nesta cláusula tanto as atividades dos outros
Usuários quanto os conteúdos instrucionais disponibilizados
para resolução dos Desafios.
8.2.
O Usuário não deverá utilizar a opção de Denúncia de modo
indiscriminado ou de modo a prejudicar outro Usuário indevidamente.
8.3.
O contato para Denúncia poderá ser usado sempre que o Usuário
encontre algum conteúdo ou atividade que viole os presentes Termos
de Uso ou a legislação brasileira.

9.

Da relação entre Usuário e Empresa Cliente
9.1.
A Code:Nation atuará apenas aproximando Usuários às Empresas
Clientes cujas vagas sejam de interesse do mesmo, não tendo a
intenção ou a prerrogativa legal de realizar qualquer tipo de
fiscalização, monitoramento ou aprovação a respeito das vagas
disponibilizadas pelas empresas ou sobre as conversas entre o
Usuário e as empresas clientes.
9.2.
Da mesma forma, é importante salientar que a Code:Nation não se
responsabilizará por eventuais danos causados em decorrência do uso
das ferramentas do site ou das negociações com as Empresas
Clientes.
9.3.
A Code:Nation também não se responsabilizará pelo desempenho do
usuário nos Desafios, e não garantirá qualquer tipo de aprovação ou
contratação, além de não manter qualquer vínculo empregatício com
os Usuários.
9.4.
Zelando pela integridade de todas as partes, bem como pelo princípio
constitucional da boa-fé, em caso do Usuário ser contatado por

empresa cliente, o Usuário compromete-se a contatar a Code:Nation e
fazê-la ciente da contratação.
10.

Dos Termos de Aceite
10.1.
Ao aceitar os presentes Termos, o Usuário concorda que a
Code:Nation, suas empresas coligadas, diretores, empregados e
agentes são imunes de qualquer responsabilidade legal sobre
qualquer conteúdo enviado, resultados inesperados, danos decorridos
ou questões trabalhistas.
10.2.
O Usuário compreende e expressamente concorda que a Code:Nation
poderá monitorar todas as áreas de seus serviços para fazer cumprir
estes Termos de Uso ou outras regras que possam ser publicadas,
bem como poderá excluir qualquer Usuário que viole os presentes
Termos.
10.3.
O Usuário declara ter conhecimento de que todo sistema de
informática exposto à internet está sujeito a ataques de terceiros, não
se responsabilizando nenhuma das partes por qualquer ataque
promovido por hackers ou terceiros com intenções semelhantes.
10.4.
O Usuário entende que deverá defender, indenizar e manter a
Code:Nation, suas empresas coligadas, diretores, acionistas,
empregados ou agentes, contra qualquer pedido de indenização,
danos, obrigações, perdas, responsabilidades, custos ou dívidas e
despesas (incluindo, mas não limitado a honorários de advogados e
despesas legais) que advenham de:
10.4.1.
Uso indevido de acesso ao Site ou Aplicativo Code:Nation;
10.4.2.
A violação de qualquer cláusula dos Termos de Uso;
10.4.3.
A violação de qualquer direito de terceiros.
10.5.
O exercício parcial, o atraso ou mesmo a falha da Code:Nation no
exercício de seus direitos, contidos ou não nos presentes Termos de
Uso, não importa em sua renúncia.

11.

Da Violação dos Termos de Uso
11.1.
A infração a qualquer das disposições contidas nestes Termos de Uso
podem sujeitar o Usuário às seguintes penas, não necessariamente
nesta ordem:
11.1.1.
Advertência;
11.1.2.
Exclusão Temporária do Usuário;
11.1.3.
Exclusão Definitiva do Usuário.
11.2.
A administração da Code:Nation reserva-se o direito de, mesmo sem
aviso prévio, monitorar, editar, bloquear ou mesmo remover qualquer
conteúdo ou Usuário que possa estar em desacordo com a sistemática
dos presentes Termos de Uso ou com a legislação brasileira.

11.3.

No caso de exclusão, o Usuário poderá ser comunicado por via
eletrônica a respeito da decisão e terá o prazo de até 48 horas para
apresentar defesa. Caso a defesa seja indeferida ou não seja
apresentada, a exclusão será definitiva e irreversível.
11.3.1.
A apresentação de eventual defesa pelas vias informadas na
plataforma não obriga a Code:Nation a aceitá-la ou mesmo
respondê-la.
11.4.
O Usuário, quando constatada a infração, não terá direito a qualquer
tipo de reembolso ou indenização em caso de exclusão de sua conta.
12.

Disposições Finais
12.1.
Os presentes Termos de Uso consistem no acordo total e pleno entre
a rede Code:Nation e o Usuário e substituem qualquer acordo prévio,
oral ou escrito feito entre ambos.
12.2.
A Code:Nation reserva-se o direito de modificar os presentes Termos
de Uso a qualquer momento e sem justificativa.
12.3.
As modificações dos presentes termos poderão ser feitas por meio da
simples atualização dos presentes Termos na rede Code:Nation, sem
a necessidade de comunicação ao Usuário. Além disso, a ciência do
Usuário a respeito dos novos Termos se dará no primeiro acesso após
a entrada em vigor das novas regras.
12.4.
Qualquer tolerância com relação ao descumprimento do disposto
nestes termos não constituirá, em hipótese alguma, renúncia ou
novação, nem impedirá à Code:Nation de fazer valer quaisquer direitos
estabelecidos no presente instrumento.
12.5.
Caso qualquer cláusula dos presentes termos venha a ser declarada
nula, por qualquer motivo, as demais cláusulas permanecerão em
vigor e produzirão plenamente seus efeitos. Caso a nulidade venha a
afetar o equilíbrio da presente relação, as partes se comprometem a
negociar, de boa-fé, as condições aqui estabelecidas.
12.6.
A Política de Privacidade, disponível neste link, é parte integrante do
presente documento, sendo que ambos serão aplicados e
interpretados em conjunto. Em caso de divergência entre os Termos
de Uso e a Política de Privacidade, ou outros documentos, prevalecerá
o disposto nestes Termos de Uso.
12.7.
Eventuais conflitos serão primordialmente resolvidos por mediação.
12.7.1.
Na hipótese de discussão judicial, as partes optarão pela
realização de audiência conciliatória.
12.8.
Fica eleito o foro da comarca de Florianópolis/SC para a resolução de
eventuais conflitos.

