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0. Do Objeto e dos Requisitos
Este "Termo de Uso" aplica-se a utilização do sistema
computacional
"DRIS",
hospedado
nos
sítios
http://www.dris.com.br,
http://www.dris.net.br,
http://www.dris.eti.br/
e
respectivas
sub-pastas.
Este
aplicativo computacional é um sistema especialista em
NUTRIÇÃO DE PLANTAS APLICADA, facilitando os fluxos e o
compartilhamento de informação para o desenvolvimento de
padrões nutricionais para diversas culturas agrícolas, a
produção de diagnósticos nutricionais por diversos métodos de
avaliação do estado nutricional das culturas e o fornecimento
de prognósticos de recomendação de adubação para estas
culturas, com base em metodologias indicadas no próprio
sistema computacional ou na literatura técnico-científica da
área. Por ser um sistema especialista, recomenda-se que o
usuário
tenha
conhecimento
prévio
dos
recursos
disponibilizados, além de formação superior compatível com a
Engenharia Agronômica. Este documento apresenta, portanto, as
condições de uso deste sistema computacional, tanto para
pesquisa científica, uso comercial e para a inclusão de dados
e informações. A aceitação deste "Termo de Uso" é requisito
necessário para a utilização do software DRIS, com todas as
suas funcionalidades. Todos os Usuários são informados deste
Termo de Uso, o qual devem ler, certificar-se de tê-lo
entendido e aceitar as condições nele estabelecidas. Desta
forma, fica claro que a utilização do software DRIS implicará
na expressa e inequívoca aceitação integral das condições
estabelecidas no presente "Termo de Uso".
1. Da Conta do Usuário, senha e segurança
1.1 Para o registro de sua conta, o Usuário deverá indicar
para sua identificação, seu número de cadastro de pessoa
física (CPF) emitido pela Secretaria da Receita Federal, do
Ministério da Fazenda, da República Federativa do Brasil, e
uma senha, tornando-se responsável por mantê-las em sigilo,
assumindo a total responsabilidade pelas atividades que se
realizam por meio delas.
1.2 Usuários estrangeiros, não detentores do CPF, deverão
informar um código de acesso, composto preferencialmente por
letras ou letras ou números.

1.2 A senha fornecida pelo usuário não será criptografada
pelo sistema, sendo portanto necessário que o usuário utilize
uma senha específica para este sistema computacional.
1.3 O Usuário compromete-se igualmente em sair ("deslogar")
de sua conta ao final de cada sessão. Além disso, concorda em
notificar, imediatamente, a administração do sistema sobre
qualquer uso não autorizado por meio da sua senha e conta
pessoal ou sobre qualquer quebra de segurança que venha a
identificar.
2. Do Registro do Usuário
2.1
O
Usuário
se
compromete
a
fornecer
informações
verdadeiras,
exatas,
atuais
e
completas
quando
do
preenchimento dos campos solicitados no Registro, bem como a
conservar e atualizar essas informações, a fim de mantê-las
verdadeiras, exatas, atuais e completas.
2.2 Caso haja informações falsas, incorretas, desatualizadas
ou incompletas no registro do Usuário, a administração do
sistema não se responsabiliza pela correção desses dados
inseridos por seus Usuários. A administração do sistema
também se reserva o direito de solicitar dados adicionais e
documentos que entenda serem pertinentes, a fim de conferir
os dados informados pelo Usuário, assim como desabilitar,
temporária ou definitivamente o usuário que apresente alguma
informação que não seja verdadeira, podendo, ainda, fazê-lo
em relação aos usuários cuja administração do sistema não
consiga contatar para a verificação dos dados. Ao ser
cancelado o cadastro do usuário, automaticamente será
cancelado seu acesso ao uso deste sistema e também a qualquer
serviço a ele relacionado, não sendo devido ao usuário, por
esse motivo, o direito a qualquer sorte de indenização ou
ressarcimento.
3. Da Conduta do Usuário
3.1 O Usuário concorda que qualquer informação por ele
armazenada por meio deste sistema será de sua total
responsabilidade, sendo vedado o uso para a prática de atos
que violem qualquer lei ou regulamento local, estadual,
nacional ou internacional que lhe seja aplicável.
3.2 O Usuário concorda que as informações armazenadas sobre a
produtividade,
estado
nutricional
e
demais
variáveis
relacionadas as culturas agrícolas monitoradas pelo sistema,
poderão ser disponibilizadas aos demais usuários do sistema,
por meio das estatísticas denominadas "normas DRIS", sem que

qualquer dado seja disponibilizado a outros usuários de modo
individualizado.
3.3.
O
usuário
concorda
que
é
vedado
assumir
a
"personalidade" de outra pessoa, física ou jurídica ou ainda
falsamente
apresentar-se
como
membro
de
entidade
ou
organização de qualquer natureza da qual não faça parte.
3.4 A administração do sistema não se responsabilizará civil
ou penalmente em virtude de eventuais danos moral ou material
causados pelas informações inseridas no sistema, sejam tais
danos causados a outros usuários cadastrados ou a terceiros
que porventura não estejam cadastrados como usuários neste
sistema.
3.5 Quando do recebimento de denúncia sobre violação às
condições estabelecidas neste Termo, especialmente quanto à
prática de ilícitos, a administração do sistema inabilitará o
usuário, bem como tornará indisponível o conteúdo por ele
transmitido ao sistema, sem que a este seja devido, por esse
motivo, o direito a qualquer sorte de indenização ou
ressarcimento.
3.6 O usuário concorda que as normas DRIS disponibilizadas no
sistema, com o nome de "Normas Padrões do Sistema", são
apenas para uso demostrativo do sistema, não podendo ser
usadas
para
uso
científico
ou
comercial,
sendo
da
responsabilidade única do usuário a geração de suas próprias
normas DRIS.
3.7 O usuário concorda que a geração de normas DRIS deve ser
feita prioritariamente sobre seus próprios dados, e que a
utilização das estatísticas oriundas de dados de outros
usuário não podem ser verificadas quanto a qualidade dos
dados, e portanto, estão sujeitas a erros não controláveis
para a geração de normas DRIS nestas condições.
3.8 O usuário concorda que não deverá inserir dados
inverídicos ou que não representem as verdadeiras condições
das culturas monitoradas, como forma de garantir que o
compartilhamento das informações seja otimizado para todos os
usuários do sistema.
3.9
O usuário deverá manter-se atualizado, a seu próprio
custo, quanto as metodologias disponibilizadas no sistema
computacional.
3.10
O usuário concorda que os laudos agronômicos emitidos
pelos sistema serão de sua exclusiva responsabilidade,

notadamente, quanto a veracidade e qualidade das informações
inseridas,
das
normas
utilizadas
para
a
geração
dos
diagnósticos e prognósticos e do receituário agronômico
resultante.
3.11
O
usuário
concorda
que
é
de
sua
exclusiva
responsabilidade
sua
legalização
para
o
exercício
profissional e a elaboração de receituários ou laudos
agronômicos resultantes da utilização deste sistema.
4. Das Condições Gerais de Uso do Sistema
4.1 A administração do sistema permitirá o acesso gratuito a
todos os usuários que atendam as
disposições apresentadas neste Termo de Uso, com as seguintes
limitações:
(a) o número de normas DRIS possíveis de serem geradas,
por cada usuário e por cada cultura será limitado, sendo o
valor do número limite informado na área logada;
(b) o número de metodologias disponíveis para a geração
de diagnósticos nutricionais poderá ser limitado, sendo o
valor do número limite informado na área logada;
(c) o número de diagnósticos produzidos por determinada
metodologia do sistema DRIS poderá ser limitado, sendo o
valor do número limite informado na área logada;
(d) o número de interações para a modelagem das fórmulas
DRIS e de análises de acurácia, produzidos por determinada
metodologia do sistema DRIS, poderão ser limitados, sendo o
valor do número limite informado na área logada;
(e) o número de recomendações de adubação geradas pelo
sistema poderá ser limitado, sendo o valor do número limite
informado na área logada;
(f)
o
número
de
usuários
acessando
o
sistema
simultaneamente poderá ser limitado, em função da capacidade
do provedor e da capacidade de transferência de dados do
sistema, sem prévia comunicação ao usuário e;
(g) o número de acessos do usuário por período de tempo
(mês ou ano), sendo o valor do número limite informado na
área logada.
4.2 A administração do sistema poderá inabilitar o usuário,
temporariamente ou permanentemente, caso verifique utilização
inadequada do sistema, com dados inverídicos ou informações
não compatíveis com a cultura monitorada.
4.3
A utilização do sistema para fins comerciais ficará
condicionada a disponibilidade de espaço em disco nos
provedores do sistema e de disponibilidade de tráfego em rede
de internet a partir das páginas do sistema hospedadas pelo

provedor de acesso, podendo, a administração do sistema
exigir o pagamento de anuidade para prover espaço adicional
ou tráfego de dados compatível com as necessidades de
armazenamento e de manutenção do sistema, especialmente para
casos de grande volumes de dados.
4.4 Está ciente o usuário, bem como aquiescer que a
atualização
do
sistema
computacional
será
feita
pela
administração de forma automatizada no sitio de hospedagem,
sem prévio aviso e sempre que constatada a necessidade de
alterações, correções ou aperfeiçoamentos no sistema e sem
garantia de que novas versões do sistema sejam compatíveis
com os dados e informações previamente armazenados.
4.5. O usuário está ciente de que não é fornecido nenhum tipo
de suporte técnico, seja por e-mail, telefone ou por qualquer
outro meio. Erros e dúvidas poderão ser enviados a
administração
do
sistema,
sem
qualquer
garantia
ou
compromisso com seu atendimento, exceto, em casos previamente
acordados.
4.6 O produto é fornecido "no estado em que se encontra", sem
qualquer outra garantia ou condição, explícita ou implícita.
Todo o risco proveniente dos resultados ou desempenho do
sistema será assumido pelo usuário. A administração do
sistema não terá nenhuma responsabilidade perante o usuário
ou qualquer outra pessoa ou entidade por qualquer dano
indireto, incidental, especial ou conseqüencial, incluindo,
mas não estando limitado a, perda de receita ou lucro, dados
perdidos ou danificados ou outras perdas comerciais ou
econômicas, mesmo se tivermos sido avisados da possibilidade
de tais danos, ou se forem previsíveis. A administração do
sistema também não se responsabilizará por reclamações de
terceiros, ficando a responsabilidade máxima agregada a
quantia paga pelo licenciamento de uso do sistema.
5. Dos Direitos Autorais
5.1 Não será permitido traduzir, fazer engenharia reversa,
descompilar ou desmontar o sistema, exceto quando a restrição
anterior for expressamente proibida pela lei aplicável.
5.2 Remover ou alterar qualquer aviso de copyright, marca
registrada, ou outro aviso de direitos de propriedade
colocados no sistema ou em parte do mesmo.
5.3 O Usuário, ao aceitar o presente Termo de Uso, autoriza o
acesso público as informações agronômicas inseridas no
sistema, por meio de estatísticas denominadas "Normas DRIS".

5.4 O usuário envolvido em denúncias de irregularidades ou
infrações a direitos de terceiros desde já, exime a
administração do sistema de eventuais litígios decorrentes
dos danos que causar. Caso a a administração do sistema seja
imputada responsabilidade por qualquer dano, moral ou
material, em virtude de inserção irregular e conseqüente
danos a terceiros, a administração do sistema
moverá a
competente
ação
judicial
contra
o
usuário
infrator,
declarando este, desde já, que arcará com todas os ônus
processuais decorrentes.
6 - Da Modificação deste Termo de Uso
6.1 A a administração do sistema reserva-se o direito de
modificar cláusulas e condições contidas neste Termo de Uso,
a qualquer tempo sem prévio aviso, por meio da atualização do
mesmo neste sistema.
6.2 Estas modificações entrarão em vigor a partir de sua
publicação neste sítio.
7 - Do Foro e da Legislação Aplicável
7.1 O presente Termo de Uso é regido pelo Código Civil
Brasileiro e demais normas vigentes da República Federativa
do Brasil.
7.2 Fica eleito como competente para solucionar eventuais
controvérsias decorrentes do presente Termo de Uso o Foro da
Comarca de Rio Branco, Acre, na República Federativa do
Brasil.

