
ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL 
 
AVISO: Os termos foram revisados em 15 de novembro de 2016.    
 
Agradecemos a escolha da SMART.  Este documento é um acordo entre SMART Technologies ULC ("SMART", "nos" ou 
"nosso") e você (onde "você" ou "seu" incluí a sua organização pela qual você está usando o nosso produto)   
 
Você declara e garante que tem a autoridade para aceitar este acordo e, onde aplicável, vincular a sua organização e 
garantir que ela está em conformidade com estes termos. Se você for menor de idade, seus pais ou responsáveis devem 
concordar com esses termos em seu nome e você só deve utilizar os nossos produtos em uma escola se a sua escola, ou 
distrito, ou o professor obteve a autorização necessária para que você possa divulgar informações pessoais em 
conformidade com a nossa Política de Privacidade.   
 
Nosso software é licenciado, não vendido. Salvo se a lei aplicável oferecer mais direitos, você só pode usar o nosso 
software conforme expressamente permitido neste acordo.  Você deve cumprir, e não tentar contornar, qualquer lei ou 
limitação técnica que lhe permite ativar ou usar os nossos produtos apenas de determinadas maneiras. 
 
SMART CONCEDE LHE E VOCÊ ACEITA UMA LICENÇA REVOGÁVEL, NÃO EXCLUSIVA, NÃO TRANSFERÍVEL E NÃO 
TRANSMISSÍVEL DE USO DO SOFTWARE SUJEITO A SEGUINTE: 
 
1. REVOGAÇÃO da sua licença. Esta licença é válida até que seja revogada ou terminada. Você pode rescindir este 

acordo a qualquer momento, notificando-nos (ver Seção 16). Se você não cumprir com os termos deste contrato, 
incluindo as condições associadas, podemos revogar imediatamente a sua licença e rescindir este acordo. Nosso 
software, ou partes dele, e os serviços podem ser oferecidos com base em uma assinatura. Para assinaturas, a 
menos que a assinatura seja renovada, a sua licença para a assinatura será automaticamente revogada e seu 
software (as porções de assinatura) ou seu serviço parará de funcionar no final do período da assinatura, sem 
qualquer aviso adicional para você.   A SMART poderá, a qualquer tempo, modificar ou descontinuar (de forma 
temporária ou permanente) de distribuir ou atualizar os nossos produtos. A menos que seja obrigada por lei ou pela 
garantia, a SMART não é obrigado a fornecer qualquer suporte ou manutenção para você e que nos não devemos 
ser responsabilizados quanto a você ou uma terceira parte por qualquer suspensão ou interrupção de nossos 
produtos.   
 

2. IDIOMA  Qualquer tradução que porventura fazemos é por conveniência e, no caso de um conflito entre as versões 
não inglês e a versão em inglês prevalecerá e governará a versão em inglês.  Se você não conseguir acessar esses 
termos na língua oficial do seu país, entre em contato com a SMART (Seção 17) e uma cópia será fornecida a você. 
 

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.  O presente Acordo será regido exclusivamente, entendido e interpretado de acordo com as 
leis da Província de Alberta e as leis federais do Canadá aplicáveis neste caso, sem que haja conflito de princípios 
legais.  Todas as disputas decorrentes ou relacionadas com este Acordo será submetida a, e decidida por arbitragem 
final e vinculativa, em conformidade com as Normas Internacionais da Associação Americana de Arbitragem (as 
"Regras") por um único árbitro acordado entre as partes.  Se as partes não conseguirem selecionar um árbitro 
dentro de um prazo razoável após a disputa for submetido a arbitragem, o árbitro será escolhido de acordo com as 
Regras.  A arbitragem terá lugar em Calgary, Alberta e deverá ser conduzida no idioma Inglês.  Se um tribunal decidir 
que estas disposições de arbitragem são inaplicáveis no todo ou em parte, então você irrevogavelmente concorda 
que qualquer disputa (incluindo litígios), envolvendo a SMART devem ser submetidas as tribunais em Calgary, 
Alberta.  Além de quaisquer outros direitos e recursos de que dispõe, a SMART tem o direito de buscar reparação 
justa incluindo uma liminar urgente em caso de violação do presente Acordo, e a reparação pode ser pedida em 
qualquer jurisdição em que ocorreu a violação ou que continua a ocorrer. 
 

4. RENÚNCIA DE AÇÃO COLETIVA.  Na medida do permitido por lei, todo e qualquer procedimento para resolver ou 
litigar uma disputa deve ser realizado exclusivamente numa base individual.  Nem você nem a SMART deve procurar 
ter qualquer disputa ouvida como uma ação coletiva, um julgamento com júri, uma ação geral por um advogado 

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


particular, ou de qualquer outro processo em que qualquer uma das partes atua, ou se propõe a atuar, na qualidade 
de um representante.   

 
5. TERMOS LIGADOS.  Você também está vinculado aos seguintes termos e condições:   

Termos de Uso (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Política de Privacidade (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

No caso de um conflito ou uma variação entre os termos ligados e os termos no corpo deste acordo, os termos no 
corpo deste acordo prevalecerão e governarão.  Se você não conseguir acessar esses links entre em contato com a 
SMART no endereço listado na Seção 16 e uma cópia será fornecida a você. 

 
6. GARANTIA LIMITADA.  A SMART garante a você que o software, quando devidamente instalado e utilizado, operará 

substancialmente de acordo com as nossas especificações publicadas por um período de noventa (90) dias a partir 
da data da compra. Sujeitas a direitos no âmbito de um programa de manutenção (se houver), você assume o custo 
integral de todos os upgrades, manutenções, reparações ou correções do software que sejam necessários.  A única 
obrigação da SMART sob esta garantia limitada será, por opção e custos da SMART, quer a: a) o reembolso do preço 
de compra pago por você pelo software defeituoso; ou b) para substituir o software defeituoso com um software 
que se conforma substancialmente com as especificações aplicáveis publicadas da SMART.  Qualquer Software de 
substituição será garantido pelo restante do período de garantia original ou trinta (30) dias, o que for maior.   
 

7. SEM GARANTIA.  ALÉM DA GARANTIA LIMITADA CONFORME INDICADA NA SEÇÃO 6, O SOFTWARE É FORNECIDO 
"COMO ESTÁ" E SEU USO É DE SUA CONTA E RISCO.  ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A 
SMART E SEUS FORNECEDORES, LICENCIADOS, distribuidores e revendedores REJEITAM TODAS AS GARANTIAS E 
CONDIÇÕES, quer expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, DE TÍTULO, de usufruto tranquilo, E A não 
INFRINGIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AO SOFTWARE E PRODUTOS SMART e qualquer componente destes, E AO 
FORNECIMENTO OU FALHA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE. A SMART NÃO GARANTE QUE A 
OPERAÇÃO DO SOFTWARE é ou será LIVRE DE INTERRUPÇÃO, SEM DEFEITOS OU irá atender as suas necessidades.   
 

8. NENHUMA RESPONSABILIDADE.  Até o limite máximo permitido pela lei aplicável, em caso algum a SMART ou seus 
fornecedores, prestadores de terceiros, licenciados, revendedores ou distribuidores serão responsáveis por 
quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos, exemplares, emergentes ou punitivos de qualquer natureza 
(incluindo, sem limitação, indemnização por qualquer prejuízo a qualquer pessoa ou propriedade, danos por perda 
de lucros, interrupção de negócios, perda de informações comerciais, perda de privacidade, danos para a aquisição 
de bens ou serviços substitutivos, danos por perda de uso, perda de dados, danos para a falha de atender a qualquer 
dever incluindo os deveres de boa-fé ou de cuidado razoável, por negligência ou qualquer outra perda pecuniária) 
decorrentes do uso ou da incapacidade de usar o software ou qualquer componente deste ou a prestação ou não 
prestação de serviços de apoio, seja com base em contrato, ato ilícito, negligência, responsabilidade estrita ou de 
outra forma, mesmo se a SMART ou seus fornecedores, provedores terceiros, licenciados, revendedores ou 
distribuidores foram avisados da possibilidade de tais danos.  EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA 
SMART NÃO EXCEDER O PREÇO DE COMPRA.   
 

9. FEEDBACK.  Nós não reivindicamos nenhum direito de propriedade intelectual sobre o material que você cria. Nós 
apreciamos as suas sugestões diretas, mas esteja ciente de que quaisquer observações, comentários ou ideias que 
você compartilha conosco, embora que não estejam no âmbito de um acordo de não divulgação, devem ser tratadas 
como não confidencias e você vai, e por meio deste, atribuir para nos, o direito, título e o interesse nelas.  Isso 
significa que estamos livres para usá-las para qualquer finalidade, sem compensação, reconhecimento ou outra 
obrigação de qualquer tipo para com você.   

 
10. CANAL BETA  O canal beta é voltado para usuários avançados que sabem usar software pré-lançamento e fazer 

comentários.  Os problemas que você encontrar nos lançamentos de canal beta não são suportados pelo suporte da 
SMART.  Mover para o canal beta pode fazer seu quadro se comportar de maneira inesperada.  As atualizações 
serão instaladas automaticamente e todos os erros e falhas serão relatados automaticamente.  Retornar para o 
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canal estável requer uma redefinição de fábrica que apaga todas as configurações e as retorna para os valores 
padrões. 

 
11. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.   Você concorda em obedecer a todas as leis e regulamentações de exportações 

nacionais e internacionais que se aplicam ao produto.   Nosso software é um "Item comercial", conforme o termo é 
definido em 48 CFR 2.101, consistindo em "Software Comercial de Computador" e "Documentação de Software 
Comercial de Computador", conforme tais termos são usados em 48 CFR 12.212 ou 48 CFR 227.7202, conforme 
aplicável.  Consistente com 48 CFR 12.212 ou 48 CFR 227.7202-4, conforme o caso, o Software Comercial de 
Computador e a Documentação de Software Comercial de Computador estão sendo licenciados para usuários finais 
do governo dos EUA (a) apenas como itens comerciais, e (b) apenas com os direitos que são concedidos a todos os 
outros usuários finais de acordo com os termos e condições deste acordo.   

 
12. Invalidade das disposições.  Se qualquer disposição deste acordo é inválido, ilegal ou inexeqüível em qualquer 

aspecto, tal disposição excluída deste acordo ou os termos aplicáveis ligados, e a validade, legalidade ou 
exeqüibilidade das disposições remanescentes não devem, de forma alguma, ser afetadas ou prejudicadas .  A falha 
por uma das partes em exercer qualquer direito não deve funcionar como uma renúncia do direito de tal parte de 
exercer tal direito ou qualquer outro direito no futuro. 

 
13. CESSÃO. Você não pode ceder este acordo ou a sua licença sem o nosso prévio consentimento por escrito, que pode 

não ser concedido.  A SMART, por outro lado, pode ceder este acordo sem o seu consentimento.  Sujeito ao acima 
exposto, este acordo será vinculativo e garantir o benefício das partes a ele e seus respectivos representantes legais, 
sucessores e cessionários autorizados.   

 
14. ACORDO INTEGRAL. Este acordo, juntamente com os termos ligados, constitui o entendimento inteiro das partes e 

substitui todos os acordos de licença de usuário final, representações, negociações, cadernos de encargos e 
propostas anteriores entre as partes com relação ao assunto deste acordo.   

 
15. CONTATANDO VOCÊ.  Nós (incluindo o nosso software), ou um representante autorizado da SMART, pode entrar em 

contato com você sobre esse acordo ou mensagens operacionais por: a) te chamando ou enviando um e-mail ou 
correio para os endereços que temos em arquivo para você; b) fornecimento de notificação, mensagens do sistema 
ou atualizações através do software; ou c) enviar uma mensagem onde você encontrou estes termos legais. Você 
compreende e concorda que, se utilizar o nosso produto após a data em que nós fornecemos aviso prévio de que os 
termos do presente acordo ou os termos ligados mudaram, você estará concordando e aceitando os termos 
atualizados. A menos que outros termos acompanhá-los, esses termos também se aplicam às atualizações, patches 
e os aplicativos via Internet ou baseadas em tecnologias móveis.   

 
16. SOBREVIVÊNCIA. As obrigações constantes no preâmbulo e incluindo as seções 2 a 16 sobreviverão após a rescisão 

deste acordo. 
 
17. TEM UMA PERGUNTA ?   

SMART Technologies ULC 
Aos cuidados do: Departamento Jurídico 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1 
+1.403.245.0333 
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