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ORACLE	ACADEMY	

CONTRATO	DE	LICENÇA	ESTUDANTIL	
 
Ao assinar esse Contrato de Licença Estudantil da Oracle 
Academy ("Contrato"), você ("Você" ou 
"Seu/Sua/Seus/Suas") concorda com os termos e 
condições deste Contrato. Ao assinar este Contrato, Você 
deve entregá-lo ao Seu instrutor. 
 
1. A Oracle do Brasil Sistemas Limitada ("Oracle") 
concede a Você a licença e o direito limitado, 
intransferível de usar os programas de software da Oracle 
e a documentação associada (coletivamente, "Programas") 
e quaisquer materiais da Oracle ("Materiais") fornecidos 
ou disponibilizados a Você pela Sua instituição de ensino 
para uso exclusivo em uma disciplina da Oracle Academy 
para os fins de assistir a essa disciplina. Sua instituição de 
ensino pode disponibilizar os Programas a Você através 
de autorização para que Você realize o download deles 
em edelivery.oracle.com, e nesse caso o presente Contrato 
é o seu contrato de licença. 
 
2. Você pode instalar uma única cópia dos Programas em 
Seu computador pessoal.  
 
3. Este Contrato será extinto no término da disciplina ou 
extinção ou rescisão do contrato da Oracle Academy entre 
a Sua instituição de ensino e a Oracle, o que acontecer 
primeiro. Em tal data, Seus direitos de usar os Programas 
e Materiais cessará, e Você deverá remover os Programas 
do Seu computador pessoal e destruir os Materiais. 
 
4. Você reconhece que não há oferta de suporte técnico a 
Você sob este Contrato. 
 
5. Você não pode permitir que outra pessoa use os 
Programas ou Materiais fornecidos a Você sob este 
Contrato. Você não poderá remover ou modificar 
quaisquer marcações ou qualquer notificação de direitos 
de propriedade da Oracle ou seus licenciadores nos 
Programas e/ou Materiais. Você não poderá fazer ou 
permitir que seja feita engenharia reversa (salvo se 
requerido por lei para interoperabilidade), desmontagem 
ou descompilação dos Programas (as proibições anteriores 
incluem, dentre outras, a revisão de estrutura de dados ou 
Materiais similares produzidos pelos Programas). 
 
6. As leis e regulamentos dos Estados Unidos e quaisquer 
outras leis e regulamentos locais de exportação aplicáveis 
regem os Programas e Materiais. Você concorda que tais 
leis de exportação regem o Seu uso dos Programas 
(incluindo dados técnicos) e Materiais, e Você concorda 
em cumprir tais leis e regulamentos de exportação 
(incluindo os regulamentos "considerado exportação" e 
"considerado re-exportação"). Você concorda que 
nenhum dado, informação, programas e/ou materiais 

resultantes dos Programas (ou produtos diretamente 
derivados deles) será exportado, direta ou indiretamente, 
em violação a essas leis, nem será utilizado para qualquer 
finalidade proibida por essas leis, incluindo, entre outras, 
a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas 
ou desenvolvimento de tecnologia de mísseis. 
 
7. OS PROGRAMAS E MATERIAIS SÃO 
FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE 
ENCONTRAM ("AS IS") E SEM NENHUMA 
GARANTIA DE QUALQUER TIPO. A ORACLE SE 
ISENTA AINDA DE TODAS AS GARANTIAS, 
EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, INCLUINDO, 
DENTRE OUTRAS, QUALQUER GARANTIA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, 
ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO OU 
NÃO INFRAÇÃO. EM NENHUM CASO A ORACLE 
SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUM DANO 
INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO 
OU EMERGENTE OU DANOS POR LUCROS 
CESSANTES, PERDA DE RECEITA, DADOS OU 
USO DE DADOS, INCORRIDOS POR VOCÊ OU 
QUALQUER TERCEIRO, QUER SEJA EM UMA 
AÇÃO DO CONTRATO OU ATO ILÍCITO, 
MESMO QUE A ORACLE TENHA SIDO AVISADA 
DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A 
RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA ORACLE 
POR DANOS SOB ESTE CONTRATO NÃO 
EXCEDERÁ, EM REAIS, O EQUIVALENTE A MIL 
DÓLARES AMERICANOS (US$ 1.000). 
            {{*_es_signer1_fullname                    
}} 
Nome do Estudante:   
                  {{*_es_signer2_signature         
 
Assinatura:   
           {{*_es_signer1_date}} 
Data:   
 
O seguinte é obrigatório apenas se o estudante é 
menor de 18 anos de idade: 
 
Eu, sendo um dos pais ou representante legal do indivíduo 
acima nomeado, concordo em me responsabilizar pela sua 
conformidade aos termos deste Contrato, e também 
concordo em me vincular aos seus termos. 
                                        {{*_es_ 
 
Nome de um dos pais/Representante Legal:   
 
                es_signer2_signature                           
Assinatura:   
           {{*_es_signer2_date}} 
Data:   
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Endereço:   
 
     
 
     
 


