
TERMO DE COMPROMISSO – OFICINA JOVENS GÊNIOS PARA O PROJETO ADOLESCER + 

O presente Termo de Compromisso estabelece as condições e responsabilidades envolvendo a participação 

do usuário na oficina Jovens Gênios do Projeto Adolescer+ e Departamento de Serviços Sociais do Abrigo do 

Marinheiro (DSS) da Associação Abrigo do Marinheiro (AMN), o acesso, consulta a informações e operações 

eletrônicas através da Internet, relativo à plataforma de aprendizagem gamificada e de avaliação para todas 

as disciplinas do Fundamental II. 

O Termo de Compromisso compreende o acordo integral entre o militar/servidor civil, responsável pelo 

usuário, o Projeto Adolescer+ e o Departamento de Serviços Sociais do Abrigo do Marinheiro, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 72.063.654/0014-90, situado na Praça Barão de Ladário, s/nº, Complexo do 1ºDN - SASM, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ. 

 

1. Aceitação do Termo de Compromisso 

 

1.1 . No ato de envio do formulário de inscrição, o militar/servidor civil, responsável pelo usuário, concorda 

integralmente com o Termo de Compromisso, regras e condições por ele estabelecidas. 

1.2 . O Projeto Adolescer+ e o DSS/AMN se resguardam no direito de realizar alterações/atualizações no Termo 

de Compromisso, a qualquer momento, sem aviso prévio e o simples acesso à oficina após 

alteração/atualização do Termo importa em concordância com os mesmos. Caso o militar/servidor civil não 

concorde com as alterações, deverá realizar contato com a profissional responsável pelos projetos sociais do 

AMN de sua região. Na ausência de manifestação entender-se-á que o militar/servidor civil aceitou 

tacitamente os novos Termos, sendo mantido o vínculo entre as partes. 

1.3 . O Termo de Compromisso atualizado estará disponível na página https://www.abrigo.org.br/adolescer. 

1.4 . Todas as comunicações da Instituição/AMN, avisos e/ou solicitações serão realizadas por e-mail e/ou 

mensagens. 

 

2. Sobre o Projeto 

 

2.1 . A AMN, por intermédio do Projeto Adolescer+ e do DSS, disponibiliza para dependentes de Oficiais, 

dependentes de Praças, dependentes de Servidores Civis e assemelhados, da ativa ou da reserva 

remunerada/aposentado, estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano), acesso à Jovens Gênios, sem 

custo, através da plataforma gamificada contratada pelo DSS/AMN. 

2.2 . As Plataformas Jovens Gênios, voltadas para os anos finais do ensino fundamental, usam algoritmos de 

inteligência artificial para individualizar o aprendizado e a gamificação para torná-lo mais divertido para os 

alunos; transformam o processo de ensino-aprendizagem utilizado pelos educadores ao disponibilizar as 
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principais metodologias ativas de aprendizagem; evidenciam os indicadores de aprendizagem e engajamento 

dos estudantes para os gestores com relatórios em tempo real e aumentam a participação dos pais que podem 

acompanhar o desempenho dos filhos. 

2.3 . A profissional responsável pelos projetos sociais do AMN de cada região é responsável por realizar o 

acompanhamento dos usuários, verificando sua assiduidade à plataforma.  A análise dos relatórios define a 

manutenção da bolsa. 

 

3. Inscrições no Projeto 

 

3.1 .  As inscrições no Projeto serão efetuadas pelo militar/servidor civil responsável pelo preenchimento da 

Ficha de Solicitação de Matrícula na página do Projeto Adolescer+, no site do Abrigo do Marinheiro, em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8aOamHqRV5K_FEuPwYx-

Pn2jbvu3lrGETaVwh8iNk1FFwOQ/viewform?usp=sf_link e estarão sujeitas a confirmação para sua efetivação. 

3.2 . As vagas são limitadas e o critério utilizado para efetivação da matrícula será por ordem  de inscrição, via 

sistema. Caso o número de inscritos exceda a disponibilidade de vagas oferecidas, será realizada seleção, 

mediante avaliação socioeconômica. 

3.3 . A confirmação da matrícula será enviada para o e-mail de cadastro, com as instruções necessárias para 

que os estudantes participantes do projeto façam seu cadastro na plataforma e tenham as respectivas 

informações de login. 

3.4 . O militar/servidor civil é responsável pelos dados informados na Ficha de inscrição e deve preencher todos 

os campos.  

3.5 . Em consideração à utilização do serviço, o militar/servidor civil concorda em: 

a) Fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e completas sobre si mesmo e sobre seu dependente, as 

quais permanecerão sob sigilo durante o período da oficina, conforme a Lei 13.709/2018  - Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), sendo disponibilizados a qualquer momento. Após o encerramento, os dados serão 

mantidos apenas para emissão de certificado, após serão descartados definitivamente. 

b) Conservar e atualizar imediatamente tais informações cadastrais para mantê-las verdadeiras, exatas, atuais 

e completas, principalmente com relação a mudanças de categoria/carreira/OM. 

c) Se qualquer informação fornecida pelo militar/servidor civil for falsa, incorreta, desatualizada ou 

incompleta, ou caso o projeto Adolescer+ e o AMN tenham fundadas razões para suspeitar que as informações 

sejam falsas, incorretas, desatualizadas ou incompletas, poderá haver a suspensão/cancelamento imediato ou 

futuro, independentemente de notificação, do acesso ou qualquer utilização do usuário a oficina, no todo ou 

em parte dele. 
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3.6 . O e-mail de comunicação cadastrado deve ser o particular do usuário ou do responsável, de uso regular, 

pois as informações da oficina serão enviadas pela Instituição e pelo AMN através dele.  

3.7 . Na inscrição, o militar/servidor civil deverá informar nome, NIP/SIAPE e número de associação ao AMN, 

bem como os dados do(s) dependente(s) solicitados. O dependente deverá informar e-mail, CPF, endereço,  

NIP próprio e o dependente de servidor civil SIAPE do responsável. 

3.8. Caso não esteja recebendo os e-mails sobre o projeto, sugerimos que verifique a caixa de spam ou lixo 

eletrônico e adicione os contatos do AMN confiável em seu provedor de e-mails. No caso de dúvidas, 

basta enviar e-mail para coordsocial@abrigo.org.br. 

 

4. Informações de cadastro 

 

4.1 O usuário tem ciência de que seu login e sua senha são de uso pessoal, intransferível e de responsabilidade 

exclusiva do mesmo, comprometendo-se a usar de toda prudência necessária para manter a confidencialidade 

dos mesmos. 

4.2 O militar/servidor civil concorda em notificar imediatamente o AMN, por meio de contato com o 

profissional responsável pelos projetos sociais de sua região, sobre qualquer uso não autorizado de seu login 

e senha ou qualquer outra quebra de segurança que tome conhecimento. 

4.3 O DSS/AMN não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do descumprimento do disposto 

nesta cláusula por parte do usuário. 

 

5. Estrutura da oficina 

 

5.1. A oficina é composta por 05 áreas do conhecimento: Linguagens e códigos; Língua Estrangeira Inglesa; 

Matemática; Ciências Humanas; Ciências da Natureza. 

5.2. A oficina tem o objetivo de auxiliar na diminuição das defasagens de aprendizagem dos estudantes de 

acordo com as proficiências nas habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) previstas para o seu 

ano escolar. 

5.3. Por se tratar de uma plataforma digital de aprendizagem, não é necessário adquirir nenhum material 

didático e não será enviado nenhum material impresso para os usuários. 

5.4. Os inscritos deverão cumprir carga horária mínima obrigatória de 1 hora e 30 minutos por semana.  

 

6. Sobre as condições mínimas de uso do Portal e Plataforma 

 

mailto:dss-coordead@abrigo.org.br


6.1. São requisitos e condições mínimas recomendados para o bom e pleno uso da Plataforma Jovens Gênios, 

a serem observados pelo Usuário, os seguintes: 

 

i. Computadores devem apresentar: 

   a) Navegador de Internet: Safari, Chrome ou Firefox; 

   b) Conexão de internet: mínimo de 1Mbps para uso individual; 

   c) Sistema Operacional: Windows 7 ou superior; Mac OS X 10.7 (Lion) ou superior; Linux Ubuntu      14.04 

(Trusty) ou superior; Linux Debian 7 (Wheezy) ou superior; 

   d) Processador: 1 GHz ou mais rápido (x86 bits ou x64 bits); 

   e) Memória: 2 GB de RAM ou mais;  

   f)  Resolução: 1280 x 800 pixels ou maior. 

 

ii. Tablets e Smartphones devem apresentar: 

   a) Navegador de Internet: Safari ou Chrome atualizado; 

   b) Conexão de Internet: mínimo de 1 Mbps para uso individual; 

   c) Recomenda-se conexão wi-fi; 

   d) Sistema Operacional: iOS 8 ou Android 5.0; 

   e) Processador: 1GHz ou mais rápido; 

   f) Memória: 1GB de RAM; e 

   g) Armazenamento: 200MB livres de armazenamento interno ou externo. 

 

6.2. É necessário possuir placa de som com microfone e caixa de som e um headset para acessar os áudios e 

vídeos do curso.  

6.3. O não atendimento a estes requisitos mínimos podem gerar falhas e/ou lentidões no acesso ao portal da 

Instituição e a Plataforma Jovens Gênios.  

6.4. A AMN não se responsabiliza pela descontinuidade na prestação dos serviços, em decorrência de 

equipamentos incompatíveis utilizados pelo usuário. 

6.5. O militar/servidor civil concorda ser de sua inteira responsabilidade a aquisição de qualquer equipamento 

necessário para melhor aproveitamento do curso. 

6.6. Os casos excepcionais referente ao item acima, serão avaliados pelo Assistente Social da região. 

 

7. Término do Serviço 

 



7.1 - Após o não cumprimento da cláusula 5.4, que se refere à carga horária mínima, por 3 meses consecutivos, 

será realizado o desligamento do usuário de forma automática, pelo profissional da AMN, responsável pelos 

projetos sociais da região. 

7.2 - O cancelamento da matrícula do dependente poderá ser solicitado pelo militar/servidor civil a qualquer 

tempo, bastando que o mesmo informe por e-mail  a ser enviado para o profissional da AMN, responsável 

pelos projetos sociais da região, o motivo do cancelamento.  

7.3 - Ao completar o ensino fundamental II (9º ano), o usuário será desligado automaticamente. 

 

Por fim, declaro estar ciente que este Termo de Compromisso e Responsabilidade é expressão da verdade e 

por ele respondo integralmente. 

 

[local], [dia] de [mês] de 2021. 

 

 

_____________________________________________________ 
Responsável legal 

CPF: 


