Política Uso de Cookies
1 - Introdução
Cookies são pequenos arquivos de texto baixados automaticamente em seu dispositivo
quando você acessa e navega por um site. Eles servem, para que seja possível identificar
dispositivos, atividades e preferências de usuários.
Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do disco
rígido do usuário. Não sendo possível que, por meio dos cookies, se tenha acesso a
informações pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma como utiliza os
recursos e funcionalidades do site.
2 - Tipos de Cookies:
Alguns tipos de cookies podem ser desabilitados, porém poderá prejudicar a experiência
do usuário, uma vez que informações utilizadas para personalizá-la deixarão de ser
utilizadas.
a. Cookies do Site
Os cookies do site são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do usuário,
exclusivamente pelo website. As informações coletadas por meio destes cookies são
utilizadas para melhorar e personalizar a experiência do usuário, sendo que alguns
cookies podem, por exemplo, ser utilizados para lembrar as preferências e escolhas do
usuário, bem como para o oferecimento de conteúdo personalizado.
b. Cookies de Terceiros
Alguns de nossos parceiros podem configurar cookies nos dispositivos dos usuários
que acessam nosso site. Estes cookies, em geral, visam possibilitar que nossos
parceiros possam oferecer seu conteúdo e seus serviços ao usuário que acessa nosso
site de forma personalizada, por meio da obtenção de dados de navegação extraídos a
partir de sua interação com o site.

3 - Gestão de Cookies:
O usuário poderá se opor à utilização de cookies pelo próprio site, bastando que os
desative no momento em que começar a utilizar o site pela primeira vez, clicando no aviso
de cookies e depois desativando esta opção no seu navegador, para se assegurar de que o
registro de cookies foi desativado.
Ao entrar no site pela primeira vez, o usuário terá a opção de bloquear ou de permitir a
utilização de cookies, bastando que selecione a opção correspondente na caixa de diálogo
(aviso de cookies) carregada automaticamente assim que nossa página é acessada.
A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas
ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado

funcionamento. Outra consequência possível é a remoção das preferências do usuário que
eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua experiência de navegação.
A desativação de todos os cookies, no entanto, não será possível, uma vez que alguns
deles são essenciais para que o site funcione corretamente.
4 - Coleta de dados através de cookies:
Coletamos os seguintes dados através de cookies:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Endereço IP
Duração da sessão do visitante
Data da primeira e última visita ao site
URL do referenciador original do visitante
Perfil de interesse do visitante
Páginas visitadas
Indicador único para o visitante
Anúncios personalizados
Número de visitas do visitante ao site
Informações de vídeos hospedados
Dados de geolocalização e localização geográfica
Palavras-chave e termos buscados;
Fonte de referência, tipo e versão de navegador;
Dados contextuais baseados na experiência de navegação, como datas e horários
de acesso mais frequentes, contagem de cliques em links e botões, número de
downloads de materiais, aberturas de newsletters, entre outros.
A coleta destes dados através de cookies ocorre nos seguintes momentos:

o
o
o
o
o
o
o

Quando o usuário visita uma de nossas páginas;
Quando assiste um de nossos vídeos online;
Quando o usuário faz login e logout no site;
Quando o usuário utiliza aplicativos de mensagens ou chats
Quando o usuário clica em links, botões, anúncios, imagens e vídeos;
Quando o usuário reenvia ou compartilha nossas páginas e conteúdos;
Quando realiza algum tipo de interação com nosso site

Os dados são coletados com as seguintes finalidades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Para garantir a segurança do website
Para detectar comportamento fora do habitual e brechas de segurança
Para rastrear de onde partem possíveis tentativas de invasão
Para cumprir determinação legal de armazenamento de registros de acesso
conforme o disposto no art. 15 do Marco Civil da Internet
Para gerar estatísticas de visitação e de interação com nosso site
Para desenvolver novas funcionalidades em nosso website
Para otimizar e aprimorar a navegação, usabilidade e layout do site
Para compreender como os usuários utilizam nosso site e ajudar nas pesquisa de
novas soluções, cursos, conteúdos, produtos e serviços
Para realizar anúncios e comunicação direcionada aos gostos e interesses do
usuários
Para personalizar a experiência do usuário que visita nosso site

o
o

Para todo e qualquer fim que o usuário nos autorizar no momento da recolha dos
dados
Para cumprimento de nossas obrigações legais e regulatórias

5 - Lista de Cookies utilizados no site institucional:
Página
inscricao vestibular
inscricao vestibular
portal aluno

Nome
__cfruid
__hssc
__hstc

Domínio
.designers.hubspot
.tuiuti.edu.br
.utp.br

portal aluno

__lotl

.utp.br

portal aluno
inscricao vestibular

__lotr
__secure-3papisid

.utp.br
.google.coom

portal aluno
portal aluno
portal aluno
portal aluno

__unam
_fbp
_ga
_lo_uid

.utp.br
.utp.br
.google.coom
.utp.br

portal aluno
diferenciais
beneficios
extensao

_lo_v
1p_jar
ads_prefs
anid

.utp.br
.gstatic.com
.twitter.com
.google.coom

inscricao vestibular
extensao
portal professor
inscricao vestibular

apisid
apsid
asp.net.sessionid
datr

.google.coom
.google.coom
portal.utp.br
.facebook.com

extensao
portal aluno
inscricao vestibular

hsid
hubspotutk
nid

.google.coom
.utp.br
.google.coom

extensao
inscricao vestibular
biblioteca

otz
outbrain_cid_fetch
phpsessid

.google.coom
.outbrain.com
pergamum.utp.br

inscricao vestibular

sapisid

.google.coom

inscricao vestibular

ssid

.google.coom

Observações
Endereços IP anonimizado
Data e hora da sessão atual
Duração, primeira e última visita
url da pagina destino original do
visitante
url do referenciador original do
visitante
Perfil de interesse do visitante
Compartilhamento de artigos no
site
rastrear acessos ao site
paginas visitadas
indicador único para o visitante
numero total de visitas do
visitante
Mostra anúncios personalizados
Funcionamento do site
lista anúncios em sites do Google
Personaliza anúncios Google no
site
Traçar perfil de interesse usuários
Identificador randômico da sessão
Impedir criação de contas spam
Confirmar autenticidade do
visitante
Rastrear identidade do visitante
Preferências do visitante
Vincula atividades a outros
dispositivos
Registra Sessões dos visitantes
duração da sessão
Informações para vídeos
hospedados
Informações para vídeos
hospedados

6 - Alterações nesta política
A presente versão desta Política de Uso de Cookies foi atualizada pela última vez em:
18/12/2020. Nos reservamos o direito de modificar a política de privacidade a qualquer
momento, especialmente para adaptá-las às alterações feitas em nosso site, seja pela
disponibilização de novas funcionalidades, seja pelo cancelamento ou modificação
daquelas já existentes.

7 - Jurisdição para Resolução de Conflitos
Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil. Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca

em que se encontra a sede da empresa. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba/PR,
como o competente para dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente
documento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

8 - Como entrar em contato conosco
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Uso de Cookies ou sobre os dados
pessoais que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados
Pessoais, por algum dos canais abaixo:
E-mail: lgpd@utp.br
Telefone: (41) 3331-7778
Endereço: Rua Padre Ladislau Kula, 395, Santo Inácio - CEP 82.010-210 – Curitiba/PR

