
 
 

 

TERMOS DE USO DE REDES SOCIAIS 

FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 

 

 As redes sociais das Faculdades Pequeno Príncipe (FPP) constituem 

espaços virtuais dedicados ao compartilhamento de notícias e 

informativos institucionais, bem como informações de caráter científico 

e/ou relevante a respeito de temas relacionados à saúde; 

 Os conteúdos produzidos e publicados nas redes sociais possuem 

finalidade informativa, educacional e de divulgação de comunicados 

pertinentes relacionados à FPP; 

 Comentários publicados nos perfis da FPP são de responsabilidade civil 

e penal exclusiva do usuário emissor da mensagem em questão; 

 Comentários publicados por usuários são públicos e de divulgação 

imediata após escritos e enviados. Porém, a FPP se reserva no direito de 

tirar/excluir/ocultar comentários a qualquer momento, caso violem os 

critérios estabelecidos neste termo; 

 A FPP não se responsabiliza por opiniões pessoais de usuários que sejam 

publicadas nas redes sociais da instituição; 

 A FPP deseja que suas redes sociais sejam um espaço democrático para 

o diálogo, o compartilhamento de conhecimentos e experiências. Assim, 

a participação do público é sempre bem-vinda no sentido de agregar valor 

ao debate. No entanto, não será permitida a publicação de qualquer 

material ou comentário que contenha as seguintes características: 

 Linguagem grosseira, agressiva ou ofensiva, com palavras de 

baixo calão e/ou xingamentos direcionados; 

 Preconceito e discriminação de qualquer natureza, denotando 

ofensas motivadas por cor, sexo, religião, idade, classe 

socioeconômica ou quaisquer outros posicionamentos 

discriminatórios; 

 Divulgação de notícias falsas; 



 
 

 Conteúdos que configurem violação de direitos autorais ou 

qualquer outra norma de proteção à propriedade intelectual; 

 Informações pessoais de terceiros, que sirvam como identificação, 

podendo colocar o indivíduo em risco de qualquer tipo; 

 Conteúdo com teor pornográfico; 

 Conteúdo com teor violento; 

 Imagens de terceiros publicadas sem sua autorização expressa; 

 Ameaças a usuários que interajam com os perfis ou a quaisquer 

outras pessoas; 

 Qualquer tipo de violação às normas estabelecidas pelas próprias 

plataformas de redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn); 

 Mensagens fraudulentas e/ou com o objetivo de induzir o leitor a 

algum tipo de erro; 

 Propagandas políticas de qualquer natureza; 

 Conteúdos que contenham vírus; 

 Qualquer tipo de informação caluniosa ou difamatória. 

 

 

 A FPP se reserva no direito de excluir comentários e publicações, mesmo 

que não estejam contemplados especificamente nos tópicos anteriores, 

mas que sejam considerados prejudiciais por qualquer razão; 

 Esse documento passa a valer a partir do dia 14/09/2021, podendo ser 

alterado pela FPP a qualquer momento.  

 


