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TERMO DE APLICAÇÃO DE PROVA DE REDAÇÃO ONLINE 

 

Este é um Termo firmado entre você, de agora em diante denominado CANDIDATO, e o INSTITUTO 

CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA., CNPJ:16.521.155/0001-03, doravante 

denominado NEWTON, mantenedor do CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA, sediado nesta 

Capital, na Rua José Cláudio Rezende, n.° 420, bairro Estoril, para realização de prova de redação online 

via internet por meio do site “Prova Fácil”. 

 

Se você não concordar com o teor deste Termo, não prossiga na realização da avaliação. Ao aceitar o 

Termo e optar por realizar a redação online, o Candidato se submeterá às regras e condições deste 

instrumento.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO  

§1º -A prova deverá ser feita por você, Candidato. A venda, transferência, modificação, engenharia 

reversa ou distribuição, bem como a cópia de textos, imagens ou quaisquer partes nela contidos é 

expressamente proibida. A prova é pessoal, particular, individualizada e restrita à pessoa física que se 

inscreveu no site da Newton, não podendo ser usada por mais de uma pessoa, sendo vedada a utilização 

dos serviços em conta compartilhada. A conexão simultânea de dois ou mais usuários com o mesmo login 

sujeitará os infratores ao bloqueio dos acessos. 

 

§2º -O Candidato deve manter seus dados cadastrais atualizados, zelando pela confidencialidade das suas 

credenciais de acesso, vedada qualquer forma de compartilhamento. O Candidato é responsável por todo 

conteúdo enviado ou publicado por meio do site, toda e qualquer atividade que ocorra dentro da sua conta, 

de todo o conteúdo redigido na prova de redação e se compromete a não enviar qualquer redação e/ou 

material cujo conteúdo: 

 

a) Seja no todo ou em parte (s) de autoria de terceiros; 

b) Tenha sido redigido com auxílio de textos de apoio ou qualquer outro material alheio; 

c) Contenha difamações, ofensas, divulgação de informações particulares de terceiros ou que 

seja obsceno, pornográfico, racista, preconceituoso, abusivo ou ameaçador, independente 

da natureza desse conteúdo, o que será decidido pela Instituição; 

d) Contenha violação das leis e normas vigentes; 

e) Incentive a prática de atos ilegais ou imorais. 
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§3º-Ao enviar/publicar o conteúdo da redação, o Candidato se responsabiliza pelo conteúdo e garante 

que este não viola quaisquer cláusulas acima e concorda que manterá a Newton isenta de quaisquer 

reclamações judiciais ou extrajudiciais de terceiros. O Candidato é responsável por zelar pela sua conta 

de acesso, enquanto estiver logado, notificando a Newton caso perceba atividades estranhas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - REQUISITOS TÉCNICOS DE ACESSO E USO 

§1º - Os requisitos técnicos para a realização do vestibular agendado online são: 

- o Candidato deve possuir conexão com a internet de no mínimo 1MB para acessar o site Prova Fácil 

(Login e senha), redigir e enviar a redação do vestibular; 

- O dispositivo no qual o Candidato realizará a prova deve possuir webcam, que deverá ficar ativa em 

todo o decorrer do processo. 

 

§2º - Considerando que as provas dependem de confirmação da identidade do candidato por softwares de 

reconhecimento facial, este será utilizado durante o período da avaliação. Para que o software atue, o 

candidato deverá, no início da avaliação e conforme instruções, tirar uma foto nítida do rosto. 

 

§3º - A tecnologia de reconhecimento facial comparará as fotos tiradas do candidato durante a realização 

da prova com a foto inicial tirada O candidato deverá franquear a utilização da webcam durante todo o 

período de realização da avaliação, ficando responsável por disponibilizar equipamento compatível com 

as especificações necessárias para o reconhecimento facial. 

 

§4º- Durante a realização da prova, o Candidato será monitorado por meio da webcam de seu dispositivo, 

que realizará registros de sua imagem, que serão armazenados com o objetivo de constatação de sua 

identidade. A adoção dessa ferramenta visa maior segurança e credibilidade da identificação no decorrer 

do processo seletivo.   

 

§5º -As fotos serão armazenadas em espaço virtual próprio e serão utilizadas para fins de identificação 

posterior do Candidato e para dados estatísticos, por equipe especializada que auditará o certame. Dessa 

forma, o Candidato declara que autoriza de forma inteiramente gratuita a utilização de sua imagem, 

exclusivamente para os fins estabelecidos neste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - TRATAMENTO DE DADOS 

§1° -O Candidato concorda em realizar a redação online e autoriza, ainda, a Newton a tratar, pelo tempo 

que perdurar a relação com a instituição de ensino, as informações pessoais e sensíveis fornecidas no ato 

da inscrição, para fins analíticos, estatísticos e envio de material publicitário e boletins informativos. 
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§2°-A Newton se compromete em manter o sigilo de todos os dados pessoais a que tenha acesso em 

consequência da relação estabelecida neste Termo, devendo assegurar que os Candidatos tenham 

conhecimento do tratamento que os dados pessoais receberão.  

 

§3°- A Newton se compromete, ainda, a não utilizar os dados pessoais a que tiver acesso para fins distintos 

da relação estabelecida, sendo vedada a transmissão para terceiros não relacionados ao objeto deste 

Termo.  

 

§4°- O Candidato terá total acesso a seus dados, podendo alterá-los quando esses estiverem incompletos, 

ou desatualizados, mediante solicitação expressa e por escrito. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REDAÇÃO 

Será disponibilizado um tema para que o Candidato redija sobre ele. As orientações serão 

disponibilizadas no dia/horário da avaliação, agendados previamente pelo Candidato. O prazo para a 

realização e conclusão da prova, pelo Candidato, será de 2 (duas) horas ininterruptas. É de 

responsabilidade do Candidato se atentar a todas as regras do Edital que rege o Processo Seletivo 

para aquele semestre de ingresso. 

 

CLÁUSULA QUINTA - ENVIO DA REDAÇÃO 

É de responsabilidade do Candidato, após o término da redação, a confirmação e envio para correção, 

que será realizada no primeiro dia útil subsequente ao envio da Redação, pelo Candidato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO 

§1°-As redações serão corrigidas por profissional habilitado tecnicamente, designado pela Newton. Após 

o envio da redação, a Newton terá o limite de 24 (vinte e quatro) horas para finalizar a correção. 

 

§2°-Na correção da redação, será levada em conta a produção de um texto dissertativo-argumentativo em 

modalidade escrita formal da língua portuguesa, nos seguintes aspectos: adequação ao tema e aos 

objetivos da proposta, coerência, coesão, pertinência, paragrafação, estruturação de frases, morfossintaxe, 

adequação vocabular, acentuação, ortografia e pontuação. 

 

§3°- Cópias dos textos motivadores fornecidos no tema da redação, bem como de autoria de terceiros sem 

a devida referência, não serão consideradas na contagem do número mínimo de linhas. Será atribuída nota 

zero aos textos que: forem produzidos com até 7 (sete) linhas; fugirem inteiramente ao tema; veicularem 

impropérios e/ou parte de texto deliberadamente desconectados do tema; estiverem escritos em outra 
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língua; redigidos em versos; e, ainda, não atenderem ao tipo textual exigido no enunciado da proposta da 

prova. Nos casos de tangenciamento, ou seja, a abordagem parcial do tema, será atribuída nota mínima à 

redação. Em nenhuma hipótese haverá repetição, nova correção, revisão da nota ou realização da mesma 

prova. Caso o Candidato seja reprovado, poderá realizar novo vestibular. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - VIOLAÇÃO SISTEMA OU BASE DE DADOS 

Não é permitido a utilização de nenhum dispositivo, software, ou outro recurso que venha a interferir ou 

interagir com as ferramentas e funcionalidades, contas ou bancos de dados da Instituição. Qualquer 

tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e/ou as 

proibições estipuladas neste Termo, tornarão o responsável passível das ações legais pertinentes, sendo 

ainda responsável pelas indenizações por eventuais danos causados. Sendo identificada qualquer conduta 

nestes termos, a conta será automaticamente bloqueada. 

 

CLÁUSULA OITAVA –CONDIÇÕES GERAIS 

§1°-A Newton não é obrigada a fornecer ou disponibilizar ao Candidato, em qualquer circunstância, 

acesso à internet, equipamentos de informática e/ou laboratórios. 

 

§2°-Se, por qualquer motivo, alheio à vontade da Newton, não seja possível a realização do objeto deste 

Termo conforme planejado, a Newton poderá modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo. 

 

§3°-O uso comercial como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como os conteúdos das 

telas relativas aos serviços da Newton, assim como os programas, bancos de dados, redes e arquivos, que 

permitem que o Candidato acesse e use sua conta, são propriedade da Newton e estão protegidos pelas 

leis pertinentes. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, 

salvo com autorização expressa da Newton. 

 

 

INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA 

 

 

 

 

 

 


