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Aos pais e responsáveis,  
 
 
Na Universidade Federal de viçosa, usamos o G Suite for Education e estamos solicitando sua 
permissão para fornecer e gerenciar uma conta do G Suite for Education para seu filho. O G 
Suite for Education é um conjunto de ferramentas de produtividade para educação do Google, 
que inclui o Gmail, o Google Agenda, o Documentos Google, o Google Sala de Aula e outros 
produtos usados por dezenas de milhões de alunos e professores no mundo todo. Na 
Universidade Federal de viçosa, os alunos usarão as contas do G Suite para fazer atividades, 
comunicar-se com os professores e aprender habilidades atuais de cidadania digital.  
 
O aviso abaixo traz respostas para dúvidas comuns sobre o que o Google pode e não pode 
fazer com as informações pessoais dos alunos: 

• Quais informações pessoais o Google coleta? 

• Como o Google usa essas informações? 

• O Google divulgará as informações pessoais do meu filho? 

• O Google usa informações pessoais de alunos para usuários de escolas de ensino 
fundamental e médio para segmentar anúncios?   

• Meu filho pode compartilhar informações com outras pessoas usando a conta do G 

Suite for Education?  
 
Leia o aviso atentamente, entre em contato se você tiver alguma dúvida e assine abaixo para 
indicar que leu e dá seu consentimento. Se você não der seu consentimento, não criaremos 
uma conta do G Suite for Education para o aluno.  
 
Atenciosamente,  
 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa 

 
 
 
 

Eu dou permissão para Universidade Federal de Viçosa/Colégio de Aplicação 
criar/manter uma conta do G Suite for Education para meu(minha) filho(a) e para o 
Google coletar, usar e divulgar informações sobre meu(minha) filho(a) somente para 
os fins descritos no aviso em anexo. 

 
NOME COMPLETO DO ALUNO: 

NOME LEGÍVEL DO PAI, OU DA MÃE, OU DO(A) RESPONSÁVEL 

ASSINATURA DO PAI, OU DA MÃE, OU DO(A) RESPONSÁVEL DATA: 

  
 



Aviso do G Suite for Education para pais e 

responsáveis 

Este aviso descreve as informações pessoais que fornecemos ao Google para essas 
contas e como o Google coleta, usa e divulga as informações pessoais dos alunos 
relacionadas a essas contas.  

Com a conta do G Suite for Education, os alunos podem acessar e usar os seguintes 
"Serviços principais" oferecidos pelo Google (descritos 
em https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):  

 Gmail 
 Google+ 
 Google Agenda 
 Sincronização do Chrome 
 Google Sala de Aula 
 CloudSearch 
 Contatos do Google 
 Documentos, Planilhas, Apresentações e Formulários Google 
 Google Drive 
 Grupos do Google 
 Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 
 Jamboard 
 Google Keep 
 Google Sites 
 Google Vault 

Além disso, também permitimos que os alunos acessem outros Serviços do Google com a 
conta do G Suite for Education. Especificamente, talvez o aluno tenha acesso aos 
seguintes "Serviços adicionais":  

 Por exemplo, YouTube, Blogger, Google Maps. A lista dos Serviços adicionais está 
disponível em https://support.google.com/a/answer/181865.  

No Aviso de privacidade do G Suite for Education, o Google detalha as informações que 
coleta e a forma como usa e divulga os dados coletados das contas do G Suite for 
Education. Esse aviso está disponível on-line 
em https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Analise atentamente essas 
informações e veja abaixo respostas para algumas dúvidas comuns: 

Quais informações pessoais o Google coleta? 

Ao criar uma conta de aluno, a Universidade Federal de viçosa/Colégio de Aplicação pode 
fornecer ao Google algumas informações pessoais sobre o aluno, incluindo, por exemplo, 
nome, endereço de e-mail e senha. O Google também pode coletar informações pessoais 
diretamente dos alunos, como número de telefone para recuperação da conta ou uma foto 
do perfil adicionada à conta do G Suite for Education. 

Quando um aluno utiliza os serviços do Google, o Google também coleta informações com 
base no uso desses serviços. Isso inclui: 

 informações sobre o dispositivo, como modelo do hardware, versão do sistema 
operacional, identificadores exclusivos do dispositivo e informações sobre a rede 
móvel, incluindo o número de telefone; 

 informações de registro, incluindo detalhes sobre como um usuário utilizou os 
serviços do Google, informações de eventos do dispositivo e o endereço IP do 
usuário; 



 informações de localização, conforme determinadas por várias tecnologias, 
incluindo endereço IP, GPS e outros sensores; 

 números exclusivos dos aplicativos, como o número de versão do aplicativo; e 
 cookies ou tecnologias semelhantes usadas para coletar e armazenar informações 

sobre um navegador ou dispositivo, como idioma de preferência e outras 
configurações. 

Como o Google usa essas informações?  

Nos Serviços principais do G Suite for Education, o Google usa as informações pessoais 
dos alunos para fornecer, manter e proteger os serviços. O Google não exibe anúncios nos 
Serviços principais ou usa as informações pessoais coletadas nos Serviços principais para 
fins publicitários. 

Nos Serviços adicionais do Google, o Google usa as informações coletadas de todos os 
Serviços adicionais para fornecer, manter, proteger e aprimorar esses serviços, para 
desenvolver novos serviços e proteger o Google e seus usuários. O Google também pode 
usar essas informações para oferecer conteúdo personalizado, como resultados de 
pesquisa mais relevantes. O Google pode combinar informações pessoais de um serviço 
com informações de outros serviços do Google, incluindo informações pessoais. 

O Google usa informações pessoais de alunos para usuários de 
escolas de ensino fundamental e médio para segmentar anúncios? 

Não. Para os usuários do G Suite for Education em escolas de ensino fundamental e 
médio, o Google não utiliza as informações pessoais dos usuários, ou qualquer informação 
associada a uma conta do G Suite for Education, para segmentar anúncios, seja nos 
Serviços principais ou em outros Serviços adicionais acessados com uma conta do G Suite 
for Education. 

Meu filho pode compartilhar informações com outras pessoas usando 
a conta do G Suite for Education? 

Conforme aplicável para a Universidade Federal de viçosa/Colégio de Aplicação. Podemos 
permitir que os alunos acessem serviços do Google, como Documentos Google e Google 
Sites, que incluem recursos nos quais os usuários podem compartilhar informações com 
outras pessoas ou publicamente. Quando os usuários compartilham informações 
publicamente, elas podem ser indexadas pelos mecanismos de pesquisa, incluindo o 
Google. 

O Google divulgará as informações pessoais do meu filho? 

O Google não compartilhará informações pessoais com empresas, organizações e 
indivíduos externos ao Google, salvo em uma das seguintes circunstâncias: 

 Com o consentimento dos pais ou responsáveis. O Google compartilhará 
informações pessoais com empresas, organizações ou indivíduos externos ao 
Google quando tiver o consentimento dos pais (para usuários abaixo da idade de 
consentimento), que pode ser obtido pelas escolas do G Suite for Education. 

 Com a Universidade Federal de viçosa/Colégio de Aplicação. As contas do G Suite 
for Education, por serem contas gerenciadas pela escola, dão aos administradores 
acesso às informações armazenadas nelas. 

 Para processamento externo. O Google pode fornecer informações pessoais a 
afiliadas ou a outras empresas ou pessoas confiáveis para fins de processamento, 
com base nas instruções do Google e em compliance com o Aviso de privacidade 
do G Suite for Education e outras medidas apropriadas de segurança e 
confidencialidade. 



 Por motivos legais. O Google compartilhará informações pessoais com empresas, 
organizações ou indivíduos externos ao Google se acreditarmos de boa fé que o 
acesso, o uso, a preservação ou a divulgação dessas informações seja 
razoavelmente necessário para: 

 cumprir qualquer legislação, regulamentação, ordem judicial ou solicitação 
governamental aplicável; 

 cumprir os Termos de Serviço aplicáveis, incluindo a investigação de possíveis 
violações; 

 detectar, prevenir ou resolver problemas com fraudes, de segurança ou técnicos; 
 proteger contra dano aos direitos, à propriedade ou à segurança do Google, dos 

usuários do Google ou do público, conforme solicitado ou permitido por lei. 

O Google também compartilha informações não pessoais, como as tendências de uso dos 
serviços, publicamente e com seus parceiros. 

Quais opções eu tenho como pai/mãe ou responsável? 

Em primeiro lugar, você pode consentir com a coleta e utilização das informações do aluno 
pelo Google. Se você não der seu consentimento, não criaremos uma conta do G Suite for 
Education para o aluno, e o Google não coletará ou usará as informações dele, conforme 
descrito neste aviso.  

Se você consentir que o aluno use o G Suite for Education, poderá acessar ou solicitar a 
exclusão da conta do G Suite for Education entrando em contato com coluni@ufv.br. Se 
você quiser interromper a coleta ou o uso das informações do seu filho, poderá solicitar 
que usemos os controles dos serviços disponíveis para limitar o acesso do seu filho a 
recursos ou serviços ou que excluamos completamente a conta do seu filho. Você e o 
aluno também podem acessar https://myaccount.google.com com o login da conta do 
G Suite for Education para ver e gerenciar as informações pessoais e as configurações da 
conta. 

E se eu tiver outras dúvidas ou quiser ler mais sobre o assunto? 

Se você tiver dúvidas sobre nosso uso das contas do G Suite for Education do Google ou 
sobre as opções disponíveis para você, entre em contato com coluni@ufv.br. Para saber 
mais sobre como o Google coleta, usa e divulga informações pessoais para fornecer os 
serviços, consulte a Central de privacidade do G Suite for Education (em 
https://www.google.com/edu/trust/), o Aviso de privacidade do G Suite for Education (em 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e a Política de Privacidade do 
Google (em https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/).  

Os Serviços principais do G Suite for Education são fornecidos para nós de acordo com 
o Contrato do G Suite for Education (em https://www.google.com/apps/intl/pt-
BR/terms/education_terms.html. 


