
 

Bem-vindo ao nosso site! 
 
Este é um termo de uso e consentimento o qual deverá ser inteiramente lido e aceito ao 
final da página para que o cadastro seja efetuado com sucesso. 
 
 
TERMO DE USO E CONSENTIMENTO 
 
 
Ao se cadastrar neste site, o usuário torna-se responsável por todas as informações 
fornecidas por este, bem como por todo o conteúdo postado (também por este), estando 
a administração do site livre de qualquer reclamação de direito de uso de imagem, vídeo 
ou áudio.  
 
O usuário se compromete a postar apenas obras de sua autoria ou de autoria de uma 
pessoa com autismo da qual é responsável, e consente, a partir deste termo, que estas 
obras fiquem em exposição no nosso site em qualquer seção – serão feitas 
periodicamente exposições temáticas, com obras selecionadas a partir da Galeria 
Principal, assim como exposições físicas em lugares públicos ou espaços destinados 
para exposições artísticas. 
 
A qualquer momento o usuário pode deletar suas postagens, bem como cancelar seu 
cadastro enviando uma solicitação, por escrito, por e-mail ou pelo Contato do site. 
 
O usuário se compromete ainda a seguir as regras de postagem, que deverão ser 
consultadas no menu Regulamento e também no ato do próprio cadastro. É 
imprescindível para a boa organização do site que o usuário tenha conhecimento 
dessas regras.  
 
Ao fazer sua postagem é importante verifica a seleção da categoria na qual a obra se 
enquadra, título da obra e descrição da obra. Além disso, os posts serão moderados 
pela administração e só serão expostos no site caso estejam de acordo às regras de 
postagem. Nus não serão permitidos, assim como imagens que incitem ou transmitam 
conteúdos sexuais. O uso do site é gratuito e o número de postagens ilimitado. 
 
É imprescindível que todo o conteúdo postado na Galeria Principal sejam obras de 
autoria de uma pessoa com diagnóstico de autismo. As obras postadas na seção 
Homenagens e Amigos dos Autistas são de livre autoria. É possível a qualquer pessoa 
que navegue pelo site comentar as obras expostas, bem como conteúdos publicados 
nas seção Informações e em outras subseções do site. Estes comentários também 
passarão pela moderação do site antes de serem expostos, visando a segurança de 
nossos usuários/artistas. 
 
As obras que por desejo do usuário, estejam na subseção Obras à venda, terão auxílio 
da administração do site, que se compromete a contactar o autor, ou responsável caso 
alguém manifeste interesse em adquiri-la, sendo importante ressaltar que o site não terá 
qualquer benefício financeiro com a compra/venda, e a negociação será feita entre as 
partes interessadas. Ao site caberá apenas colocar as partes em contato. Por fim, 
qualquer obra deste site deve se enquadrar nos seguintes tipos: pinturas à óleo, acrílico, 
aquarela, pastel, desenho, gravura, colagem, escultura e artesanato, cerâmica, vitrais, 
marcenaria, trabalhos em metal, arame, fibra têxteis, fotografia, vídeo, música/áudio, 

literatura, tirinhas, dança/expressão corporal e curta-metragem. 

 



 

Agradecemos sua participação e reiteramos a importância de consultar as regras de 
postagem (na seção Regulamento) antes de começar!  
 
Após receber e-mail de confirmação de seu cadastro, você poderá logar em sua área 
personalizada em nosso site, e alterar/complementar suas informações pessoais na 
sessão Perfil. 


