
TERMOS DE USO 

Método: Eu e Minhas Mãos 

 

O Nosso Método 

Antes de adentrarmos, especificamente, nos Termos de Uso de nosso site, 

gostaríamos de fazer um breve relato sobre o surgimento do Método: Eu e 

Minhas Mãos e sobre o seu propósito. 

O Método reúne a experiência de vida da autora e dos últimos 30 anos de 

estudos relacionados com o desenvolvimento humano.  Esse Método visa 

ao autoconhecimento e à comunicação intrapessoal e interpessoal 

construtiva.  

O “Eu” é o protagonista e a palavra “MÃOS” é o instrumento de 

desenvolvimento do método .  

No passo a passo de cada letra da palavra “MÃOS” exploramos os 3 níveis 

da comunicação: 1- Você – Você; 2- Você – Outro; e 3- Outro – Você. 

No “˜” (acento til), refletimos sobre o comunicar, os objetivos e o propósito 

de vida. 

O Método é, ainda, composto por módulos adicionais, agregados à sua 

estrutura “matriz”, através dos quais exploramos a comunicação para 

liderança e para atendimento e vendas. 

 

Nossos Termos de Uso 

Este Instrumento -, consistente em “Termos e Condições de Uso do 

Método: Eu e Minhas Mãos” (os “Termos de Uso”), que visa a regular 

os direitos e as obrigações relacionados ao uso de nosso Site e Ambiente 

Virtual (a “Plataforma”) onde pode ser desenvolvida a prática do Método: 



Eu e Minhas Mãos (o “Mãos”), que está disponível no endereço: 

www.adrianasecali.com.br; - é celebrado entre a titular dos direitos 

relacionados ao Mãos: a sociedade Aquarius EIRELI (a “Aquarius”), 

inscrita no CNPJ n. 15.047.615/0001-40 e Você que, aqui, será tratado 

como nosso “Aluno”, “Usuário” ou “Visitante”, conforme as condições a 

seguir discriminadas: 

 

1. Definições 

• Nestes Termos de Uso, os termos abaixo terão os seguintes 

significados: 

• Aluno: é o Usuário que decidir, efetivamente, contratar e realizar a 

prática do Mãos, assim como o Usuário que assista a um curso 

presencial e que acesse nosso site para o desenvolvimento das 

atividades do Curso; 

• Aquarius: é a sociedade titular dos direitos relacionados ao Mãos; 

• Conteúdo: é o material disponibilizado na Plataforma como, por 

exemplo, slides; outros materiais de apoio incluindo vídeos e 

apostilas; exercícios e testes de auto avaliação; 

• Conteúdo Seu: são todas as informações inseridas na Plataforma por 

Você; 

• Curso: é o curso realizado, pessoalmente, em determinado local 

previamente determinado, ou via ferramenta de vídeo conferência, 

sempre ao vivo, conforme contratação específica celebrada entre a 

Aquarius e o Usuário ou entre a Aquarius e um terceiro que, por 

sua vez, disponibilizará a assistência do Curso ao Usuário; 

• Mãos: é o Método: Eu e Minhas Mãos, desenvolvido através de Cursos 

ministrados pela facilitadora Adriana Sampaio Secali titularidade de 



Aquarius. O Método está registrado, na Biblioteca Nacional sob 

ns. 7970/19 e 5825/19, bem como no 8º Oficial de Registro de 

Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 

São Paulo, sob n. 1.521.432 e no 5º Registro de Títulos e 

Documentos, prenota: 1.609.513. 

• Plataforma: é o Site e o Ambiente Virtual disponibilizados ao Aluno, 

no endereço www.adrianasecali.com.br;  

• Ferramenta de Vídeo Conferência: é a ferramenta de vídeo conferência 

(como, por exemplo: Google Meets, Zoom, Microsoft Teams etc.) que 

permite a conexão através de vídeo, para que a aula seja transmitida 

ao vivo, simultânea e remotamente, com a possibilidade de 

compartilhamento de telas, por intermédio de diversos 

dispositivos; 

• Política de Privacidade: é o conjunto de regras disponibilizadas por 

Aquarius, com base na LGPD, com vistas a proteger a privacidade 

do Usuário e explicitar a forma de tratamento dos dados e 

informações pessoais que são disponibilizados na Plataforma; 

• Termos de Uso: são as regras objeto deste Instrumento e que 

estabelecem os termos e as condições de uso da Plataforma; 

• Usuário: toda pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, ou pessoa 

jurídica, por seu representante, que realiza cadastro na Plataforma, 

utilizando-se dela através de login e senha; 

• Visitante: é a pessoa física que apenas acessa e consulta o site 

www.adrianasecali.com.br, sem que proceda a um cadastro; 

• Você: é toda pessoa física ou jurídica que acessa ou se cadastra ou, 

ainda, adquire cursos e/ou faz uso da Plataforma, seja na qualidade 

de: Aluno, Usuário ou Visitante. 



 

2. Objeto 

• 2.1 O objeto destes “Termos de Uso” é a regulação da utilização da 

Plataforma por Você, conforme regramento estabelecido nos itens a 

seguir. 

 

3. Aceitação 

• 3.1. No momento em que Você clicar no botão “Li e concordo”, assim 

como quando Você se cadastrar na Plataforma ou, ao navegar e/ou utilizar 

a Plataforma, Você terá, em todas essas hipóteses, aceito estes Termos de 

Uso. 

• 3.2. Se Você não estiver de acordo com estes Termos de Uso, 

sugerimos que não prossiga com o seu cadastramento assim como se 

abstenha de acessar ou de utilizar a Plataforma. 

• 3.3. Ao acessar, navegar, cadastrar-se ou, de qualquer forma, utilizar-

se da Plataforma, Você terá acesso ao Conteúdo do Mãos, o que é objeto 

de proteção conferida, por lei, ao titular desse Conteúdo e do Mãos: a 

Aquarius.  

• 3.4. Acessando a Plataforma, Você declara ser maior de 18 anos e 

ter plena capacidade para entender, aceitar e fazer cumprir estes Termos 

de Uso e a Política de Privacidade do Mãos. 

 

4. Condições para o Acesso e a Utilização da Plataforma 

• 4.1. O acesso à Plataforma será liberado ao Usuário, após 72 (setenta 

e duas) horas do preenchimento dos dados cadastrais e a criação de login e 

senha para acesso.  O Usuário é o único responsável pelas informações 



fornecidas quando de seu cadastro.  É responsabilidade do Usuário, 

também, manter atualizadas todas essas informações, quando necessária. 

• 4.2. Senha e login são pessoais e intransferíveis. Se usados por 

terceiros, o acesso poderá ser cancelado por Aquarius. 

• 4.3. O acesso ao Conteúdo só ocorrerá após a efetiva inscrição no 

Curso e o seu efetivo pagamento, conforme prévia contratação. 

• 4.4. Todo o Conteúdo de exercícios só é acessível, via Plataforma. 

Após o término do Curso, o Aluno não poderá mais acessá-lo. 

• 4.5. O Aluno é o único responsável por toda a estrutura de 

informática necessária para o acesso à Plataforma, de forma que compete 

a Você observar os requisitos mínimos para o acesso ao Conteúdo.  

Quando o Curso for realizado, via Ferramenta de Vídeo Conferência, 

Você deverá ter, também, acesso à rede wi-fi. 

• 4.6. Quando o Curso for adquirido e pago, por intermédio da 

Plataforma, o Aluno poderá, no prazo de 07 (sete) dias, a contar do 

pagamento do Curso, exercer seu direito de arrependimento, conforme 

estabelecido no art. 49, da Lei 8.098/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), desde que não tenha, ainda, dado início à prática do “Eu e 

minhas Mãos”. Nesse caso, o Aluno poderá requerer o cancelamento do 

acesso ao Curso e a devolução dos valores pagos, através do email 

adriana@adrianasecali.com.br, devolução essa que ocorrerá no período 

necessário a tanto. 

 

5. Normas de Conduta – Autorizações - Proteção à Propriedade 

Imaterial 

• 5.1. A Aquarius é a detentora de todo o Conteúdo disponibilizado 

na Plataforma, aí incluídos: a estrutura do site ou aplicativo, as 



marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, algoritmos, gráficos 

e design de interface, imagens, ilustrações, fotografias, 

apresentações, palestras, vídeos , conteúdos escritos e de som e 

áudio, programas de computador, banco de dados, materiais 

didáticos, arquivos de transmissão e quaisquer outras 

informações, assim como é a detentora dos direitos autorais 

relativos ao Método: Eu e Minhas Mãos, registrado, na Biblioteca 

Nacional, sob ns. 5825/19 e 7970/19 e é titular do registro da 

marca nominativa, perante o INPI, nas classes 16 e 41 e da marca 

mista, também na classe 41. 

• 5.2. Acessando nosso site Você concorda em respeitar – e dar 

cumprimento - a estes Termos de Uso, assim como a toda a 

legislação aplicável. 

• 5.3. Estes Termos de Uso concedem a Você uma licença não 

exclusiva, não transferível e não sub-licenciável, para acessar e 

fazer uso da Plataforma e dos serviços por ela disponibilizados 

• 5.4. Você se compromete a não reproduzir, disponibilizar, 

transmitir ou, de alguma forma, divulgar o Conteúdo constante 

deste site, assim como se obriga a não produzir qualquer Conteúdo 

Seu ou praticar qualquer ato que: (i) possa violar regramento do 

direito brasileiro ou que possa incentivar qualquer forma de 

racismo, discriminação ou violência; (ii) possa acarretar danos ou 

impedir o normal funcionamento de nossa rede, nosso sistema 

e/ou de nossos equipamentos de informática, ou que, de alguma 

forma, possam causar danos aos documentos e arquivos 

eletrônicos armazenados e/ou disponibilizados em nossos 

equipamentos de informática (software/hardware). 



• 5.5. Você reconhece que será, em qualquer caso, o único 

responsável pelo uso que fizer da Plataforma e por qualquer 

Conteúdo Seu que nela inserir. 

• 5.6. Você poderá inserir fotos, desenhos, logotipos e comentários, 

na Plataforma, quando participar de nossos Cursos.  Se assim o 

fizer, automaticamente conferirá autorização para a divulgação 

desses comentários, desenhos, logotipos e fotos, divulgação essa 

sempre relacionada, exclusivamente, com a divulgação do Método: 

Eu e Minhas Mãos, sendo que poderá inserir, somente, 

comentários, desenhos, logotipos e fotos que sejam de sua autoria, 

não sendo admitida a inserção de qualquer tipo de conteúdo de 

terceiros, nudez ou qualquer outro material que seja protegido por 

direitos autorais. 

• 5.7. No que se refere às respostas fornecidas aos exercícios 

desenvolvidos durante o Curso, elas são confidenciais e não serão 

disponibilizadas a terceiros, mas, somente, a Você. 

• 5.8. O acesso ao Conteúdo ser-lhe-á franqueado, após o pagamento 

de sua inscrição no Curso, possibilitando-lhe efetuar o login e 

realizar o acesso ao nosso Ambiente Virtual. 

• 5.9. Você poderá ser filmado durante a realização de um Curso.  

Acessando a Plataforma, Você autoriza o uso de sua imagem, 

captada durante o Curso, especificamente para a divulgação do 

Método: Eu e Minhas Mãos. 

• 5.10. Todo o Conteúdo disponibilizado, na Plataforma, o é apenas 

no estado em que se encontra e somente para sua informação e uso 

durante o Curso. 



• 5.11. O Usuário, ao aceitar estes Termos de Uso, automaticamente 

aceita a Política de Privacidade adotada por nosso site e autoriza, 

expressamente, a Plataforma a coletar, usar, armazenar, tratar ou 

ceder as informações derivadas do uso de nosso Conteúdo e do 

site, incluindo todas as informações preenchidas, quando se 

cadastrar ou proceder à atualização de seu cadastro, além de 

outras informações expressamente descritas em nossa Política de 

Privacidade. 

• 5.12. O Usuário poderá, a qualquer tempo, requerer o 

cancelamento de seu cadastro junto ao site. O descadastramento 

será realizado assim que possível. 

• 5.13. O Aluno autoriza, quando participar do Curso, em virtude de 

sua qualidade de colaborador do contratante que adquiriu o 

Curso, o envio de relatório de produtividade e desempenho da 

turma, ao departamento competente do contratante.  Desse 

relatório, não constará a identificação dos participantes do Curso. 

• 5.14. Em caso de dúvidas sobre a comercialização ou a 

disponibilização do Curso e do Conteúdo em qualquer outro local, 

que não na Plataforma, favor contatar o email: 

adriana@adrianasecali.com.br 

 

6. Nossos Cursos 

• 6.1. Todas as Aulas serão ministradas pela facilitadora: Adriana 

Sampaio Secali. Ela é advogada e economista. Estuda, há 30 anos, 

o comportamento humano, explorando religiões e filosofias, com 

MBA em Coaching e Especialização em Psicologia Junguiana. 



• 6.2. Em caso de faltas do Aluno, não haverá reposição de aulas, 

Contudo, em caso de emergência, a facilitadora, em virtude de sua 

impossibilidade, poderá alterar a data da(s) aula(s).  Poderá haver 

reposição de aula, mediante prévia combinação com a facilitadora, 

hipótese em que poderá haver um custo extra ao Aluno. 

• 6.3. Nossos Cursos poderão sofrer alteração em sua grade 

curricular, em seu conteúdo, assim como em seu cronograma de 

desenvolvimento, a qualquer momento, sem que seja necessário 

qualquer aviso prévio ao Aluno. 

• 6.4. É vedada a gravação, filmagem ou qualquer outra forma de 

reprodução das Aulas. 

 

7. Do Período de Acesso à plataforma 

• 7.1. O acesso à Plataforma é concedido por prazo indeterminado. A 

Aquarius, contudo, reserva-se o direito de, a qualquer momento: 

terminar, suspender ou interromper, unilateralmente, o acesso à 

Plataforma. 

• 7.2. Aquarius reserva-se, ainda, o direito de recusar ou retirar o 

acesso à Plataforma, a qualquer momento, e sem necessidade de 

prévio aviso, caso Você descumpra, de algum modo, estes Termos 

de Uso, as Políticas de Privacidade e/ou qualquer dispositivo de lei 

vigente. 

 

8. Exclusão de garantias e de responsabilidades 

• 8.1. Aquarius não será responsável por quaisquer danos decorrentes 

da interrupção do acesso à Plataforma ou falhas no seu 

funcionamento. 



• 8.2. Aquarius poderá, independentemente de qualquer prévia 

autorização do Usuário, realizar, a qualquer momento, as alterações 

na Plataforma que julgar necessárias. 

• 8.3. Aquarius não pode garantir, integralmente, a ausência de 

softwares maliciosos quando da utilização da Plataforma, ou ainda 

outros elementos nocivos que produzam alterações nos sistemas 

informáticos dos Usuários ou em outros documentos eletrônicos 

armazenados no sistema informático, pelo que não se 

responsabiliza por danos e prejuízos eventualmente decorrentes da 

presença de vírus ou de outros elementos nocivos, na Plataforma. 

 

9. Da Suspensão e da Rescisão 

• 9.1. A Aquarius poderá, a qualquer momento, advertir, suspender 

ou cancelar a conta do Usuário: 

a) que violar qualquer dispositivo destes Termos de Uso; e/ou 

b) que tiver qualquer comportamento fraudulento, doloso ou 

que ofenda a terceiros assim como que viole qualquer disposição 

legal vigente. 

• 9.2. A não observância das obrigações pactuadas nestes Termos de 

Uso ou da legislação aplicável, por parte do Usuário, poderá, sem 

prévio aviso, acarretar a imediata rescisão unilateral por parte de 

Aquarius e o consequente bloqueio de todos os serviços 

prestados. 

 

10. Disposições finais e atualização destes termos de uso 

 



• 10.1. Além destes Termos de Uso, o Usuário deverá consentir com 

as disposições contidas na Política de Privacidade a ser-lhe 

apresentada, na interface da Plataforma. 

• 10.2. Caso reste alguma dúvida, após a leitura destes Termos de Uso, 

entre em contato conosco, através do email: 

adriana@adrianasecali.com.br  com o título: "termos de uso". 

 

11. Legislação Aplicável. 

• 11.1. Estes Termos de Uso são regidos e interpretados em 

conformidade com as leis brasileiras. 

 

Última atualização destes Termos de Uso: Novembro / 2021 

 

mailto:adriana@adrianasecali.com.br

