
AVISO LEGAL AOS INTEGRADORES DE SISTEMA

A CLASSAPP SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.560.411/0001-01 (“ClassApp”), vem
por meio deste, dar conhecimento aos usuários com perfis de desenvolvedores e integradores de
sistemas (“Integradores”), os quais desejam desenvolver novas aplicações e integrações ao
software ClassApp, mediante autorização da instituição de ensino cliente da ClassApp (“Instituição
de Ensino”); dos seguintes termos e condições:

I. O Integrador deve cadastrar-se no Portal Desenvolvedor API CLASSAPP, estar ciente e
concordar com os termos dispostos no presente documento para que possa utilizar-se das
ferramentas disponíveis para desenvolvimento de novas aplicações e integrações ao software
ClassApp.

II. Após o cadastro no Portal Desenvolvedor API CLASSAPP, o Integrador receberá um Access
Token1 associado à Instituição de Ensino a qual presta serviços, após validação da integração no
ambiente de homologação.

III. Como Integrador, você declara que utilizará as funcionalidades disponíveis no software
ClassApp apenas para a finalidade de promover a integração sistêmica solicitada pela Instituição de
Ensino. Desta forma, destacamos que seu acesso ao software ClassApp está vinculado à
autorização prévia e expressa da Instituição de Ensino a qual você presta serviços.

IV. Eventuais alterações em suas permissões administrativas ou suspensão de acesso serão de
responsabilidade exclusiva da Instituição de Ensino.

V. A ClassApp não se responsabilizará por qualquer defeito ou perda de qualidade de
experiência do usuário nos softwares de propriedade do Integrador, recomendando, sempre que
possível, a adoção de boas práticas sugeridas por um Consultor de API ClassApp.

VI. O Integrador deverá adotar todas as medidas de segurança necessárias à manutenção de
sigilo de sua senha enquanto usuário desenvolvedor/integrador, bem como ao uso das chaves de
autenticação relacionadas ao software ClassApp.

VII. Nas hipóteses de suspeitas de fraude, adulteração, mau uso ou qualquer outro ato
semelhante praticado pelo Integrador, a ClassApp poderá suspender o acesso ao software
ClassApp até que sejam verificados os eventuais problemas e defeitos na integração, podendo
revogar o acesso a esta ferramenta, sem aviso prévio.

VIII. A ClassApp está constantemente alterando e melhorando as suas soluções e serviços, desta
forma, poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, incluir ou remover funcionalidades
ou recursos no software ClassApp, podendo ainda, suspender ou encerrar a integração sistêmica
efetuada pelo Integrador.

IX. O Integrador deve responsabilizar-se pela estabilidade de sua rede, servidores, sistemas
operacionais, softwares, bancos de dados, os quais deverão contar com padrões mínimos de
segurança esperados para soluções baseadas em web, inclusive medidas de governança e
segurança da informação.

1 Access Token: chave de acesso fornecida pela ClassApp para que o Integrador acesse o Portal Desenvolvedor API CLASSAPP e
consiga desenvolver e integrar seu software com as funcionalidades do software ClassApp. O Access Token é gerado por usuário,
podendo ser associados a várias Instituições de Ensino, possibilitando à aplicação de integração utilizar uma chave de acesso para
várias Instituições de Ensino.



X. O Integrador deverá comunicar imediatamente quaisquer vulnerabilidades, ameaças de
segurança ou ainda invasões aos seus sistemas via telefone ou e-mail à ClassApp.

XI. O Integrador será responsável por quaisquer conteúdos inseridos no software ClassApp.

XII. O Integrador compromete-se a respeitar a legislação vigente, em especial, mas não se
limitando, ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
nº 13.709/2018), quando da utilização das funcionalidades, dados e informações disponíveis no
software ClassApp.

XIII. O Integrador declara que respeitará todos os direitos de propriedade intelectual da
ClassApp, tal qual todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam, ou estiveram,
de alguma forma, disponíveis no software ClassApp.


