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Termos e Condições 

Por favor, leia com atenção os termos e condições.  

Ao se cadastrar na comunidade no Slack da COVID Solutions Community você declara 

que ESTÁ DE ACORDO COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES. Note que a recusa destes 

Termos e Condições impedirá que você utilize nosso Slack e participe da nossa 

comunidade. 

O presente documento tem o objetivo de disciplinar os Termos e Condições para 

participação de todos aqueles que ingressam na COVID SOLUTIONS COMMUNITY 

estabelecida na plataforma digital “Slack”. 

Reforça que a “Slack” possui seus próprios termos e condições, que podem ser acessados 

pelo endereço https://slack.com/intl/pt-br/terms-of-service/user. 

1. SOBRE A COMUNIDADE 

A COVID SOLUTIONS COMMUNITY é uma comunidade voluntária e sem fins lucrativos 

focada em apoiar a criação e desenvolvimento de novos projetos também sem fins 

lucrativos, com o objetivo de consolidar suas atividades e gerar valor para seus usuários. 

Apoia atividades de pesquisa e desenvolvimento e tem como ideal a elaboração de 

soluções inovadoras para o seu segmento de atuação, o que, consequentemente, demanda 

orientações e suporte para sua consolidação. 

Tem como visão assumir um papel de protagonismo no combate à crise do COVID-19, 

atuando ativamente no desenvolvimento e implantação de soluções. 

É guiada pelos seguintes valores: 

I. Empatia: Vontade genuína de ajudar o próximo, compramos os problemas de todos 

como se fossem nossos; 

II. Inovação: Estamos enfrentando problemas em uma escala nunca antes vista e 

sendo desafiados a encontrar respostas eficazes e inovadoras; 
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III. Execução: Capacidade de tirar boas ideias do papel em uma janela de tempo curta, 

a qual demanda soluções rápidas; e 

IV. Colaborativismo: Juntos somos mais fortes para escalar soluções que alcancem 

toda a população. 

O nosso propósito é ajudar a população a superar os desafios da pandemia do COVID-19, 

através de uma comunidade que fornece suporte e conecta inovadores com executores e 

corpo técnico para que projetos de alto impacto saiam do papel. 

2. QUEM PARTICIPA DA COMUNIDADE? 

 

a. SOBRE OS USUÁRIOS 

Qualquer pessoa física e maior de idade pode ingressar comunidade, tornando-se usuário, 

através do cadastro no Slack (www.covidsolutions.slack.com). 

A COVID SOLUTIONS COMMUNITY não se responsabiliza por qualquer ação ou omissão 

praticadas por seus usuários, sejam internas ou externas ao Slack, podendo relacionar ou 

não a comunidade. 

Apesar disso, havendo conduta que, sob análise da gestão da comunidade seja 

considerada incompatível aos nossos valores e demais estipulações feitas neste 

documento, o usuário será notificado pela gestão e em seguida removido 

imediatamente da comunidade. 

Ressaltamos que o presente documento não consiste em consórcio, joint-venture ou 

qualquer outra vinculação além da estabelecida aqui. Além disso, não existe nenhum 

tipo de vínculo empregatício entre a comunidade e seus usuários. 

Não é permitida a comercialização de produtos ou serviços, tendo em vista que a 

COVID SOLUTIONS COMMUNITY e todos os projetos impulsionados não possuem fins 

lucrativos. 

A gestão da comunidade poderá afastar usuários que se mantenham inativos na 

comunidade por período superior a 3 (três) meses, com a finalidade de manter apenas 

membros ativos. 
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b. SOBRE OS PROJETOS 

A comunidade oferece um espaço para a exposição de ideias e projetos (em qualquer 

fase) que busquem solucionar problemas gerados pela crise, a fim de obter feedbacks 

e sugestões. Qualquer usuário poderá interagir, publicando sua ideia ou comentando 

e reagindo as ideias já publicadas por outros membros. 

Também temos um canal destinado a exposição de desafios que a crise originada pela 

pandemia de COVID-19 possui e/ou poderá possuir. 

Tendo isso em mente, ressaltamos que todos os projetos sociais que ingressam ou tem 

origem na comunidade não são vinculados à COVID SOLUTIONS COMMUNITY, que 

apenas se compromete em orientar e estimular o projetos e o ingresso de usuários – como 

voluntários – nos projetos.  

Portanto, todos os projetos sociais que a comunidade apoia respondem única e 

exclusivamente por todas as suas ações e/ou omissões. 

3. O QUE A COMUNIDADE OFERECE? 

Toda a organização e suporte aos projetos é feita através do Slack da comunidade, 

dividido em canais dentro da plataforma, descritos individualmente no próprio Slack. A 

comunicação poderá ocorrer também através de e-mail ou nossas redes sociais. 

Oferecemos toda a comunicação, organização e suporte aos projetos, que é feita 

através do Slack e/ou redes sociais da comunidade.  

Dentro da plataforma, estabelecemos divisões através de canais, com suas 

funcionalidades descritas individualmente no próprio Slack. 

Nós ajudamos a alavancar os projetos através de: 

I. Formação de times, promovendo interação dos usuários com os projetos; 

II. Acesso aos canais de suporte (marketing, design, jurídico, financeiro etc.), nos 

quais são discutidos temas abordados pelos usuários ou pela organização da 

comunidade. Podem ser debatidos por textos ou encontros virtuais; 

III. Auxílio na gestão do projeto em conjunto com uma pessoa da organização, que 

servirá como ponto focal entre a comunidade e o projeto; 
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IV. Networking entre projetos; 

V. Divulgação nas nossas redes sociais, site e dentro do próprio Slack. 

Ressalta, como já descrito no item 2, que a COVID SOLUTIONS COMMUNITY não pode 

ser responsabilizada por qualquer ação ou omissão destes projetos, já que atua 

apenas como apoiadora e auxiliar. 

Fica a critério de cada projeto aceitar ou não a ajuda da comunidade. Tampouco nos 

responsabilizamos pela interpretação feita pelos projetos, a respeito das orientações 

oferecidas pela comunidade. 

Para os usuários, a comunidade oferece o espaço livre para debater e criar ideias, 

ingressar em projetos. 

4. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO 

Devemos reforçar, primeiramente, que a comunidade não aceita usuários menores de 

idade e, portanto, ao anuir com os termos e condições aqui descritos, declara que já 

possui dezoito anos completos. 

Sabendo que o espaço da comunidade é livre para debate e divulgação de ideias, cabe a 

cada usuário ser cauteloso em relação a tudo aquilo que escolhe publicar em nossa 

plataforma – ou, eventualmente, fora dela –, visto que a comunidade não tem 

responsabilidade sobre condutas individuais de seus usuários, que respondem sozinhos 

por tudo aquilo que disseminam. 

Além disso, o usuário concede o direito de divulgação em mídias sociais pela COVID 

SOLUTIONS COMMUNITY de seu nome, sua imagem e os projetos que publicar na 

comunidade. 

As partes reconhecem e aceitam que quaisquer informações sigilosas, de valor comercial 

ou industrial, cujo acesso venha a ser facultado por uma parte à outra, sob este, incluindo, 

porém não se limitando a criações e invenções, serão consideradas, para todos os efeitos, 

como segredos comerciais ou industriais, devendo ser respeitados como tal na forma da 

legislação aplicável. 
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Ter o poder de divulgar a marca da comunidade em seu(s) produto(s) e/ou serviço(s), 

e em todo o seu material promocional, devendo sempre zelar para que suas ações 

individuais não venham a trazer prejuízos à comunidade, quer de caráter institucional, 

moral ou financeiro;  

Apresentar, principalmente no início do projeto e quando solicitado pela comunidade, 

relatórios técnicos relativos ao desenvolvimento de suas atividades, incluindo os 

resultados alcançados, descrição dos principais problemas enfrentados com respectivas 

soluções encontradas, além do planejamento das próximas fases, quando aplicável;  

5. OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS 

Com o intuito de facilitar o apoio e ajuda que a comunidade oferece, é altamente 

recomendado que todos os membros do projeto estejam no Slack, e que se apresentem 

no canal “#talentos”. 

As instruções que devem ser seguidas para a criação/iniciação de projetos podem 

mudar a critério da equipe de gestão da comunidade e, portanto, serão descritas no 

próprio Slack. 

Por fim, considerando o suporte prestado pela comunidade, seja em qualquer de suas 

modalidades, ao aderir o termo, os projetos se comprometem a informar o apoio da 

COVID SOLUTIONS COMMUNITY ao seu projeto, através da divulgação em mídias 

sociais (citando o página da comunidade) e no site do projeto. 

6. MODIFICAÇÕES DESTE TERMO 

O presente termo de uso poderá, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou parte dele, 

modificados para adequações e inserções, tudo com vistas ao aprimoramento da 

comunidade. 

As novas condições entrarão em vigência assim que sua veiculada no site, em caso 

de oposição do USUÁRIO a quaisquer dos termos modificados, fica obrigado a retirar-se 

da comunidade imediatamente. 
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7. ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO 

O usuário declara ter lido, entendido e que aceita todas as regras, condições e obrigações 

estabelecidas no presente termo. 

8. FORO DE ELEIÇÃO 

As partes elegem como competente para dirimir eventuais controvérsias que venham a 

surgir da interpretação e do cumprimento do presente termo o foro da Comarca de 

Itapema - SC. Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com a legislação da 

República Federativa do Brasil. 


