
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO GERADO 
POR TERCEIROS NO CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO DO IF GOIANO – 
SISTEMA DE EVENTOS

Ao acessar esta página declaro ter ciência e me comprometo a preservar o que estabelece
a  legislação  sobre  o  fundamento  do  respeito  à  liberdade  de  expressão  e  da
responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado no uso da internet no Brasil,
nos termos da Constituição Federal, da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, e da Política
de Comunicação do Instituto Federal Goiano em função da veiculação de conteúdos no
Sistema de Eventos do IF Goiano. Nesse sentido, comprometo-me a:

a. Não praticar ou facilitar a prática de quaisquer atos que possam afetar a integridade das
informações  produzidas  ou  armazenadas  pelo  IF  Goiano,  assim  como  zelar  pela
integridade da imagem institucional.

b. Com o objetivo de preservar a liberdade de expressão e impedir a censura, declaro estar
ciente  em  assumir  a  responsabilidade  sobre  o  conteúdo  e  imagem  reproduzido  e
publicado  por  mim  no  Sistema  de  Eventos  do  IF  Goiano,  em  conformidade  com  a
legislação em vigor.

c. Ter ciência de que a divulgação de informações que comprometa a imagem institucional
ou  que  seja  diferente  ao  proposto  na  programação  do  evento  poderá  acarretar  na
despublicação da mesma em virtude de violação a este termo.

d.  Ter  conhecimento  de  que  qualquer  descumprimento,  por  ação  ou  omissão,  de
dispositivo constante deste termo, é passível às sanções cabíveis nos termos da legislação
em vigor, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

e.  Estar  ciente  de  que  o  presente  termo  tem  natureza  irrevogável  e  irretratável,
permanecendo em vigor  a  partir  do meu acesso a este  portal  e enquanto perdurar  a
necessidade de hospedagem de conteúdo no Sistema de Eventos do IF Goiano.
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