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A presente Política tem por finalidade evidenciar o compromisso do COMPLEXO 

DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA., mantenedora do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, com a privacidade e 

proteção dos dados pessoais dos titulares, sejam alunos/beneficiários, pais, 

responsáveis financeiros/legais, funcionários e demais envolvidos em nossas 

atividades de tratamento de dados. 

Nossos sites podem utilizar cookies para poder entregar suas funcionalidades, 

bem como criar uma melhor e mais personalizada experiência para você. Por 

meio deste documento gostaríamos de explicar como utilizamos tais recursos. 

Ao acessar o nosso site, perguntamos a você se você autoriza o uso de cookies, 

existindo a possibilidade de você aceitar, negar ou selecionar quais você gostaria 

que fossem desabilitados para sua navegação. 

Vale lembrar que ao recusar o uso de cookies ou desabilitá-lo em seu navegador 

poderá impactar na sua experiência ao navegar em nosso site. 

Caso você tenha alguma questão, dúvida ou reclamação sobre esta Política de 

Cookies, você pode entrar em contato conosco através do canal de comunicação 

disponível em: ou dirimir estas dúvidas com nosso Encarregado de Dados 

Pessoais através do e-mail privacidade@unibrasil.com.br 

1. O QUE SÃO COOKIES E PARA QUE SERVEM?

Cookies são arquivos digitais que são armazenados em seu dispositivo por meio 

do navegador ou por aplicativo e que salvam suas preferências para melhorar a 

sua experiência e personalizar sua navegação. 

Os cookies permitem que nosso site salve informações sobre sua visita, como 

idioma, localização, visitas e quais conteúdos despertaram seu interesse. 

Ademais, eles permitem que possamos utilizar informações anônimas para fins 

estatísticos, assim, podemos entender nossos sites são utilizados e aprimorar 

nossa estrutura e conteúdo. Por serem anônimos, não podemos identifica-lo 

pessoalmente. 

O uso de cookies é uma prática comum, sendo utilizado por diversos sites e 

serviços, eles não irão danificar seu dispositivo ou prejudicar sua experiência. 

2. QUAIS TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS

Nossos sites podem utilizar dos tipos de cookies, os de sessão ou persistentes: 



Cookies de Sessão: são os cookies temporários que permanecem armazenados 

até que o usuário saia do site ou encerre o navegador. 

Cookies Persistentes: são os cookies que ficam salvos no dispositivo do usuário 

até que sejam excluídos, dependendo do “tempo de vida” do cookie ou das 

configurações do navegador. 

Os cookies (de sessão ou persistentes) podem ser categorizados de acordo com 

sua função: 

• Cookies Estritamente Necessários: permitem navegar e acessar as áreas

seguras do site. Sem estes cookies, nosso site não funcionará

corretamente.

• Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade

de entender como nosso site é utilizado e melhorar a plataforma.

• Cookies de Funcionalidade: são utilizados para permitir eventuais

funcionalidades em nosso site, sem estes, algumas funções ou acessos

não são possíveis.

• Cookies Específicos de Publicidade: são utilizados para identificar quais

anúncios são funcionais em nossa plataforma e quais são seus interesses

para melhorar a nossa comunicação com você.

3. É POSSÍVEL CONTROLAR OU EXCLUIR COOKIES

A maioria dos navegadores estão configurados para aceitar os cookies 

automaticamente para que a navegação seja possível e plena, contudo, você 

pode alterar as configurações gerais. 

Assim, você pode escolher quais cookies deseja que fiquem ativos, desativados 

e alterar esse status a qualquer tempo, como desejar. 

Ao desabilitar os cookies, talvez você não consiga acessar certas áreas de uma 

página ou talvez não receba informações personalizadas quando visitar nosso 

site/aplicativo. 

Caso você utilize nossos sites em diversos dispositivos (notebook, smartphone, 

etc.), assegure-se de que está aplicando suas preferências cada um deles para 

que sejam garantidas suas escolhas. 

Nossa Política de Privacidade e Política de Cookies estão em constante 

aprimoramento, podendo sofrer alterações a qualquer tempo, quando 

necessário, para cumprir obrigações legais, judiciais ou regulatórias. Desta 

maneira, é seu direito e dever acompanhar as alterações constantes no presente 

documento. 

Cordialmente solicitamos que em caso de eventual dúvida ou reclamação 

sobre a presente Política, estas sejam encaminhadas via o portal disponível em 

informatica@unibrasil.com.br ou através do contato de nosso Encarregado de 

Dados Pessoais no e-mail privacidade@unibrasil.com.br



Você pode entender mais sobre o controle sobre os cookies nos navegadores 

nos seguintes canais: 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Edge 

Internet Explorer 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedir-rastreamento
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

