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POLÍTICA DE COOKIES 

POLÍTICA DE COOKIES (“POLÍTICA”) 

 

1. POLÍTICA DE COOKIES 

 

A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade 

da  SOBEU - Associação Barramansense de Ensino, Mantenedora do UBM - Centro 

Universitário de Barra Mansa, disponível no site https://www.ubm.br/ . Aqui, VOCÊ 

encontrará informações objetivas e claras sobre o que são Cookies, quais Cookies 

utilizamos em nossas aplicações, qual papel desempenham e como configurá-los. 

Ao acessar as Nossas Plataformas Digitais, VOCÊ autoriza o uso de Cookies de acordo 

com a presente Política. 

Caso não concorde com o uso de Cookies dessa plataforma, VOCÊ deverá ajustar as 

configurações de seu navegador para não permitir seu uso ou não acessar as Nossas 

plataformas Digitais. 

Porém, desabilitar o uso de Cookies poderá impactar em sua experiência como usuário 

ao visitar as Nossas Plataformas Digitais. 

 

2. O QUE SÃO COOKIES? 

 

Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são baixados 

em seu computador, smartphone, notebook ou qualquer outro dispositivo com acesso à 

internet quando VOCÊ visita nosso site https://www.ubm.br/ . 

Eles podem ser classificados como Cookies Temporários (sendo automaticamente 

apagados quando o navegador ou aplicativo é encerrado) ou Cookies Persistentes (que 

permanecem armazenados no dispositivo até uma data de expiração definida), bem como 

Cookies Originais (definidos pelo responsável que opera a Plataforma) ou Cookies 

Terceiros (definidos por aplicações sob responsabilidade de terceiros). Eles contêm 

informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retêm apenas informações 

relacionadas às suas preferências. 

Assim, essa página consegue armazenar e recuperar os dados sobre os seus hábitos de 

navegação, de forma a melhorar a experiência de uso, por exemplo. É importante frisar 

https://www.ubm.br/
https://www.ubm.br/


        

2 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

que eles não contêm informações pessoais específicas, como dados sensíveis ou 

bancários. 

O seu navegador armazena os cookies no disco rígido, mas ocupam um espaço de 

memória mínimo, que não afetam o desempenho do seu computador. A maioria das 

informações são apagadas logo ao encerrar a sessão, como VOCÊ verá no próximo tópico. 

 

3. POR QUE USAMOS COOKIES? 

 

A SOBEU - Associação Barramansense de Ensino, Mantenedora do UBM - Centro 

Universitário utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de uso, tornando nossas 

aplicações mais fáceis e personalizadas, tendo por base suas escolhas e comportamento 

de navegação. 

Assim, buscamos entender como VOCÊ utiliza nossas aplicações e ajustamos o conteúdo 

para torná-lo mais relevante para VOCÊ, além de lembrar de suas preferências. 

Os Cookies participam deste processo porquanto armazenam, leem e executam os dados 

necessários para cumprir com o nosso objetivo. 

 

4. TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS: 

 

Abaixo listamos todos os Cookies que podem ser utilizados pela SOBEU - Associação 

Barramansense de Ensino, Mantenedora do UBM - Centro Universitário. É importante 

lembrar que VOCÊ pode gerenciar a permissão concedida para cada Cookie em seu 

navegador. 

Além disso, uma vez que os Cookies capturam dados sobre VOCÊ, aconselhamos a 

leitura de nossa Política de Privacidade, disponível nosso site https://www.ubm.br/ 

 

4.1 Cookies essenciais  

 

São os cookies necessários para o funcionamento do Site, permitindo navegar no mesmo 

e utilizar os seus serviços e funcionalidades. Os Cookies também podem ser usados para 

autenticar usuários, e assim evitar o uso fraudulento das contas ou oferecer recursos no 

Site. 

 

https://www.ubm.br/
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4.2 Cookies analíticos/de desempenho  

 

Esses cookies não coletam informações que identifiquem o visitante. Todas as 

informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, ficam anônimas. São 

usadas somente para melhorar o funcionamento do nosso site.  

 

4.3 Cookies de funcionalidade  

 

São os cookies que permitem que os nossos sites lembrem escolhas que VOCÊ fez 

durante a navegação. Ou seja, podemos armazenar informações sobre a sua localização 

geográfica em um cookie para mostrar sempre um site localizado para a sua área 

específica. 

 

4.4 Cookies de segmentação  

 

Registra sua visita ao Site, as páginas que VOCÊ visitou e os links que seguiu. Usaremos 

essas informações para tornar o Site mais relevante aos seus interesses. Também podemos 

compartilhar essas informações com terceiros para esse fim. 

 

4.5 Cookies de Marketing  

 

São os cookies necessários para coletar dados que possam auxiliar as campanhas de 

marketing do site ou divulgar os produtos em sites e plataformas de terceiros. 

 

Tipos De Cookies 

Utilizados Nas Nossas 

Plataformas Digitais 

O que faz 

Armazena dados 

pessoais ou 

identifica o 

usuário 

COOKIES 

ESSENCIAIS 

São os cookies necessários para o 

funcionamento do Site, permitindo 

navegar no mesmo e utilizar os seus 

serviços e funcionalidades. Os 

Cookies também podem ser usados 

para autenticar usuários, e assim 

evitar o uso fraudulento das contas 

ou oferecer recursos no Site. 

Esses Cookies não 

identificam o 

usuário. 
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COOKIES 

ANALÍTICOS/DE 

DESEMPENHO 

Esses cookies não coletam 

informações que identifiquem o 

visitante. Todas as informações 

coletadas por esses cookies são 

agregadas e, portanto, ficam 

anônimas. São usadas somente para 

melhorar o funcionamento do nosso 

site. 

Esses cookies não 

coletam 

informações que 

identifiquem o 

visitante 

COOKIES DE 

FUNCIONALIDADE 

Esses Cookies permitem que as 

nossas Plataformas Digitais 

armazenem as escolhas do usuário 

(como seu nome de usuário, idioma 

ou região onde se encontra) para 

proporcionar uma experiência 

personalizada e não sendo 

necessário esses preenchimentos 

novamente. 

Esses Cookies 

coletam dados de 

usuário quando 

fornecido e podem 

identificá-lo. 

COOKIES DE 

SEGMENTAÇÃO 

Registra sua visita ao Site, às 

páginas que VOCÊ visitou e os 

links que seguiu. Usaremos essas 

informações para tornar o Site e o 

mais relevante aos seus interesses. 

Também podemos compartilhar 

essas informações com terceiros 

para esse fim. 

Esses Cookies 

coletam dados de 

usuários quando 

fornecidos e podem 

identificar o usuário 

 

COOKIES DE 

MARKETING 

São os cookies necessários para 

coletar dados que possam auxiliar as 

campanhas de marketing do site ou 

divulgar os produtos em sites e 

plataformas de terceiros. 

Esses Cookies 

coletam dados de 

usuários quando 

fornecidos e podem 

identificar o usuário 

 

 

5. COMO POSSO GERENCIAR OS COOKIES? 

 

A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Apesar da maioria dos 

navegadores estar inicialmente configurada para aceitar cookies de forma automática, 
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VOCÊ pode rever suas permissões a qualquer tempo, de forma a bloqueá-los, aceitá-los 

ou ativar notificações para quando alguns cookies forem enviados ao seu dispositivo.  

Atualmente, na primeira vez que VOCÊ acessa nossas aplicações, será requerida a sua 

concordância com a instalação destes. Apenas após a sua aceitação eles serão ativados. 

Para tanto, utilizamos um sistema de banner de informações ou outro mecanismo que 

alerta e solicita o consentimento na página inicial da SOBEU - Associação 

Barramansense de Ensino, Mantenedora do UBM - Centro Universitário Barra Mansa.  

Dessa maneira, não apenas solicitamos sua concordância, mas também informamos que 

a navegação continuada em nossos sites será entendida como consentimento.  

Como já dito, VOCÊ pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, 

bloquear ou recusar os Cookies. VOCÊ também pode configurá-los caso a caso. Todavia, 

a revogação do consentimento de determinados Cookies pode inviabilizar o 

funcionamento correto de alguns recursos da plataforma. 

Para que o usuário possa, de forma simples e intuitiva, gerir suas preferências quanto aos 

Cookies a partir do seu navegador, poderá utilizar um dos links abaixo: 

 

● Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser 

Firefox, clique aqui 

● Para mais informações sobre “Navegação como Incógnito” e gestão de Cookies no 

browser Chrome, clique aqui 

● Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do 

browser Internet Explorer, clique aqui 

● Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do 

browser Edge, clique aqui 

● Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do 

Safari, clique aqui 

● Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser 

Opera, clique aqui. 

 

 

 

 

https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=pt_PT
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
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6. COOKIES UTILIZADOS E RESPECTIVAS FINALIDADES 

 

Nós apresentamos abaixo, a título exemplificativo, os detalhes sobre o uso de alguns 

Cookies utilizados em Nossas Plataformas Digitais e terceiros, bem como as finalidades 

de tratamento dos dados que os justificam. 

 

COOKIE VALIDADE FINALIDADE 

_gid 
Cookie Persistente: expira 

em 1 dia 

Este Cookie armazena dados estatísticos 

sobre como os visitantes utilizam o site. 

_ga 
Cookie Persistente: expira 

em 2 anos 

Este Cookie armazena dados estatísticos 

sobre como os visitantes utilizam o site – 

associado ao Google Analytics. 

lidc 
Cookie Persistente: expira 

em 1 ano 

Este é um cookie da Microsoft MSN que 

garante o bom funcionamento deste site. 

_fbp 
Cookie Persistente: expira 

em 3 meses 

Usado pelo Facebook para fornecer uma 

série de produtos de publicidade, como 

anúncios externos em tempo real. 

YSC 

Cookie de Sessão: O 

cookie é deletado quando 

o CLIENTE fecha o 

navegador 

Este Cookie serve para armazenar 

estatísticas de quais vídeos os usuários 

têm assistido do YouTube. 

fr 
Cookie Persistente: expira 

em 3 meses 

Cookies voltados para publicidade online 

– facebook.com 

lang 

Cookie de Sessão: O 

cookie é deletado quando 

o CLIENTE fecha o 

navegador 

Usado para armazenar preferências de 

idioma, potencialmente para exibir 

conteúdo no idioma armazenado. 

lissc 
Cookie Persistente: expira 

em 1 ano 

Cookies voltados para publicidade online 

– linkedin.com 
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7. DEFINIÇÕES 

 

Usuário 
Toda pessoa física que utilizar ou visitar o(s) Nosso(s) site(s) ou 

aplicativo(s). 

Dados 
Quaisquer informações inseridas, tratadas ou transmitidas através 

dos Nossos Ambientes. 

Dados 

Pessoais 
Dados relacionados a pessoa natural identificada ou identificável 

Tratamento 

de dados 

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 

à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou 

extração. Pode estar em formato digital, analógico ou físico. 

Nossos 

Ambientes 

Designa os endereços eletrônicos vinculados ao UBM, tais 

como ubm.br, revista.ubm.br, gsti.ubm.br, programagaia.com.br e 

colegioubm.com.br e seus subdomínios 

Cookies 

Pequenos arquivos enviados pelos Nossos Ambientes, salvos nos 

seus dispositivos, que armazenam as preferências e poucas outras 

informações, com a finalidade de personalizar sua navegação de 

acordo com o seu perfil. 

 

 

8. FORO 

 

8.1 LEI APLICÁVEL E FORO.  

 

Essa Política de Cookies será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma 

português, sendo eleito o foro do seu domicílio para dirimir qualquer controvérsia que 

envolva este documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou 

funcional pela legislação aplicável. 

 

8.2 VOCÊ, caso não possua domicílio no Brasil, e em razão dos serviços oferecidos por 

nós, se submete à legislação brasileira, concordando, portanto, que em havendo litígio a 
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ser solucionado, a ação deverá ser proposta no Foro da Cidade de Barra Mansa, Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

 Atualização: 05 de janeiro de 2021. 

 

 

 


