TERMOS E CONDIÇÕES DE USO PRODUTOS E SERVIÇOS PROBRAIN

O presente instrumento (“Termos de Uso”) regulamenta os termos e condições de uso dos
produtos e serviços de propriedade exclusiva da ProBrain Soluções Neurotecnológicas para
Saúde e Educação Ltda, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 32.841.596/0001-49 (a
“Probrain”).
Nossos produtos denominados Afinando o Cérebro, Afinando Plus, AudioFoco e Audbility
(os “Produtos ProBrain”) estão disponíveis para acesso e cadastro em nosso site, através dos
links: https://novo.afinandoocerebro.com.br/login; https://afinandoplus.probrain.com.br/;
https://audiofoco.com.br/ e https://www.audbility.com.br/ .
A conclusão do cadastro para acesso e perfeita utilização dos produtos pressupõe a
compreensão de todas as condições, direitos e deveres a seguir descritos, os quais podem
eventualmente ser alterados, bem como implica, para os Usuários a aceitação total e irrestrita
dos Termos de Uso.
O Usuário Convidado também é considerado um usuário das Plataformas e o seu uso implica
em aceitação integral dos Termos de Uso.
A ProBrain não presta serviços de diagnóstico de saúde, não realiza indicações de
tratamentos e nem emite opiniões ou recomendações personalizadas. O objetivo no uso das
Plataformas é permitir que os Usuários e Usuários Convidados possam visualizar resultados
cognitivos e auditivos através de jogos e demais experiências proporcionadas.
Os resultados obtidos nas Plataformas são baseados em pesquisas e estudos científicos,
contudo, não excluem a necessidade de realização de outros exames e diagnósticos, muito
menos a importância do acompanhamento com profissionais especializados.
I – DEFINIÇÕES
1.1. Para o perfeito entendimento deste Termo, serão adotadas as seguintes definições:
PLATAFORMAS – Correspondem ao meio virtual em que os Usuários e Usuários
Convidados se cadastram para ter acesso aos Produtos ProBrain.
PRODUTOS PROBRAIN - são os produtos disponíveis no site da ProBrain, atualmente
Afinando o Cérebro, Afinando Plus, AudioFoco e Audbility.
USUÁRIO – É a pessoa, ou profissional da área habilitado, no caso do Produto ProBrain
solicitar essa exigência, que pode convidar Usuários Convidados ou outros Usuários a usarem
uma ou mais Plataformas. O Usuário poderá gerenciar e visualizar o perfil e os resultados
obtidos pelo Usuário Convidado, desde que autorizado por esse. O Usuário também poderá

testar suas habilidades através das atividades dos Produtos ProBrain e permitir que outros
Usuários visualizem e acessem seu perfil.
USUÁRIO CONVIDADO - É a pessoa escolhida e convidada pelo Usuário para que as
aptidões e conhecimentos sejam testados e avaliados dentro das Plataformas. O acesso às
Plataformas fica condicionado ao convite do Usuário. O Usuário Convidado poderá permitir
que outros Usuários e Usuários Convidados possam visualizar seu perfil.
TESTES - Uma série de atividades a serem realizadas pelo Usuário ou Usuário Convidado
que resultarão em um mapeamento de habilidades auditivas e rastreamento de eventuais
dificuldades.
RETESTE - É o segundo mapeamento dos Resultados dos Testes relativos à Triagem
específica realizada pelo Usuário Convidado ou Usuário.
TRIAGENS – São os testes adquiridos pelo Usuário e realizados pelos Usuários Convidados
ou outros Usuários, consistindo em uma primeira avaliação completa, com direito a um único
Reteste, dentro de prazo estabelecido.
RESULTADOS – Trata-se da apresentação quantificada das respostas relacionadas ao
mapeamento das atividades desenvolvidas dentro das Plataformas, que ficarão armazenados
nas Plataformas por um prazo determinado.

II - DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. As atividades desenvolvidas nas Plataformas são pautadas pela ética e pela conformidade
com o ordenamento jurídico vigente.
2.2. A Probrain não utilizará de forma indevida qualquer informação coletada, prezando
sempre pela intimidade e segurança dos Usuários e Usuários Convidados, sem
responsabilizar-se, no entanto, por intervenção de terceiros que fujam de sua alçada ou por
qualquer dano proveniente causado.
2.3. A responsabilidade pelo correto uso e interpretação de resultados é inteiramente do
Usuário e do Usuário Convidado, quando for o caso, em conjunto com profissional.
2.5. Qualquer problema com a compra selecionada ou com a perfeita utilização das
Plataformas poderão ser objeto de reclamação na área “Fale Conosco" na página inicial do
site, ou através do e-mail atendimento@probrain.com.br.
2.6. É dever dos Usuários e Usuários Convidados se manterem atualizados sobre alterações
nos Termos de Uso.

2.7. Caso os Usuários e Usuários Convidados não concordem com os Termos de Uso,
recomendamos que não utilizem nossas Plataformas, com exclusão de suas contas. Para tanto,
será necessário realizar solicitação via e-mail indicado no item 2.5.
2.7.1. A ProBrain preza pelas sugestões e feedbacks de todos, por isso, antes de
solicitar o cancelamento de sua conta, pedimos para que nos informe o motivo de sua
saída das Plataformas. É de fundamental importância para nós continuar melhorando e
desenvolvendo produtos que estejam em conformidade com as expectativas dos
Usuários e de acordo com a legislação cabível.
2.9. Os Usuários e os Usuários Convidados, quando for o caso, são responsáveis
exclusivamente pelo preenchimento das informações necessárias para cadastro e utilização
dos Produtos ProBrain e das Plataformas. Caso algum dado esteja incorreto ou incompleto,
será possível, a qualquer momento, nos contar, ou, se for cabível, poderão os Usuários ou
Usuários Convidados realizar diretamente as modificações.

III – SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE USO
3.1. O objeto do presente instrumento é a regulamentação da utilização dos produtos
ProBrain pelos Usuários e Usuários Convidados, incluindo a descrição e as condições de uso
dos serviços oferecidos, os direitos e deveres das partes e as limitações de garantias e de
responsabilidades.
3.2. Em qualquer dos casos, cada usuário é responsável por verificar a data de acesso,
validade e disponibilidade dos Testes adquiridos. A ProBrain não se responsabiliza caso o
Usuário adquira Teste e não o utilize dentro do prazo estipulado ou se o Reteste não foi
realizado dentro do prazo estabelecido..
3.3. Os Usuários, quando profissionais habilitados, são unicamente responsáveis por
providenciar gravação ou impressão das atividades, dos Resultados, dos exercícios e da
pontuação de cada Usuário Convidado ou Usuário.
3.4.Para utilização das Plataformas, é necessário conexão com a internet, sendo seus custos
de responsabilidade de cada Usuário, e do Usuário Convidado, quando do atendimento por
videoconferência. As falhas de comunicação ou do aparelho utilizado para acesso à
Plataforma não são de responsabilidade da Probrain.
3.5. Eventualmente, o sistema em que as Plataformas funcionam poderá não estar disponível
por motivos técnicos, falhas da internet, ou por qualquer outro evento fortuito ou de força
maior alheio ao controle da ProBrain.
3.6. O Usuário é responsável por incluir corretamente os seus dados na Plataforma. Conforme
a modalidade do Produto ProBrain, conforme descrição abaixo, poderá ser necessário que o

Usuário Convidado preencha suas informações ou complete seu cadastro, após recebimento
do convite para acesso à Plataforma.
3.7. As Plataformas estão disponíveis em tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas, nos 7
(sete) dias da semana, e a relação entre Usuário e Usuário Convidado, ou entre Usuários,
ocorre sem intervenção da ProBrain.
3.8. Os profissionais Usuários quando utilizarem as Plataformas e Produtos ProBrain têm
ampla liberdade para aplicar metodologia de trabalho de sua opção, organizar a periodicidade
das sessões, bem como qual o grau de dificuldade das atividades a serem desenvolvidas pelos
Usuários Convidados e Usuários.
3.9. Em caso de Usuários Convidados menores de idade e incapazes de responder pelos atos
da vida civil, será de encargo do Usuário comunicar de forma transparente e prévia as
atividades que serão realizadas, para quais finalidades, bem como indicar que os resultados
poderão ficar armazenados nas Plataformas. No caso de coleta de Dados Pessoais, o Usuário
deverá buscar o consentimento específico e detalhado dos respectivos pais ou responsáveis
legais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
3.10. A ProBrain não garante que os Resultados obtidos na Plataforma estejam livres de
falhas ou imprecisões. Ademais, a interpretação dos Resultados é de responsabilidade de
profissional capacitado.

IV– CADASTRO
4.1. Para realização do cadastro, será necessário informar um e-mail e cadastrar uma senha,
cuja guarda e sigilo serão de responsabilidade exclusiva de cada Usuário e Usuário
convidado.
4.2. A depender do Produto ProBrain, poderão ser solicitadas diferentes informações e dados
para efetivação e finalização do cadastro, cujos procedimentos estão detalhados no item VI.
4.3. Para alguns Produtos ProBrain, para um cadastro válido do Usuário poderá ser exigida a
comprovação da habilitação profissional.
4.3.1. Além de indicar os dados mencionados no item 4.1, o Usuário deverá enviar à
ProBrain, mediante canal de comunicação, foto do diploma ou certificado de conclusão
de curso e da inscrição ativa com o respectivo Conselho.

V- PAGAMENTO E CANCELAMENTO DE PLANO
5.1. Os Usuários poderão realizar cadastro sem custo, utilizando o plano gratuito, cujas
funcionalidades disponíveis poderão ser limitadas, alteradas ou descontinuadas, a critério da
ProBrain.
5.1.1. O Usuário do plano gratuito não terá direito a convidar outros Usuários ou
Usuários Convidados, exceto se realizar pagamento de valores adicionais, conforme
disponibilizado na Plataforma.
5.1.2. A ProBrain poderá restringir o uso do plano gratuito, bem como decidir por
encerrá-lo, a qualquer momento, revogando os acessos dos respectivos Usuários.

5.2. Para os planos pagos, o Usuário poderá contratar um plano básico e, conforme interesse,
adquirir serviços adicionais, cujos valores e condições serão disponibilizados ao Usuário, em
momento oportuno.
5.3. O Usuário do plano básico, sem cobrança de valores adicionais, terá opção de convidar
Usuários e Usuários Convidados em número limitado. A quantidade de convidados dentro do
valor do plano poderá ser alterada pela ProBrain de tempos em tempos.
5.3.1. Caso haja interesse em realizar mais convites do que a quantidade existente
dentro do plano, o Usuário poderá efetuar pagamento de valores adicionais.
5.4. A recorrência dos planos poderá ser mensal ou anual e ocorrerá de forma automática,
independentemente de solicitação do Usuário.
5.5. O processamento e gestão de pagamento dos valores será realizado por intermediário
financeiro responsável, ficando ciente o Usuário de que deverá cumprir com alguns requisitos
para cumprimento das regras de segurança e prevenção a fraudes. Sem qualquer
responsabilidade da ProBrain, a compra poderá ser cancelada em caso de inconsistências ou
suspeitas na realização da compra.
5.6. Uma vez autorizada a compra pelo intermediador, em até 1 (um) dia útil será
disponibilizada a conta ao Usuário para uso da Plataforma
5.7. A aquisição dos serviços adicionais ocorrerá mediante solicitação do Usuário através dos
canais de contato das Plataformas, do site ou pelo atendimento@probrain.com.br.
5.8. O Usuário poderá solicitar o cancelamento do plano contratado e a restituição dos valores
se solicitado dentro do prazo de 7 (sete) dias, contados da aquisição, conforme estabelecido
no Código de Defesa do Consumidor.

5.9 Para cancelamento da recorrência mencionada no item 5.3.1, o Usuário deverá enviar
email para atendimento@probrain.com.br. Não haverá devolução de valores, salvo se
ocorrida a hipótese do item acima, e o Usuário poderá utilizar a Plataforma até o período
remanescente disponível.

VI- DOS PRODUTOS PROBRAIN
Para promover soluções neurotecnológicas, a ProBrain desenvolveu Produtos ProBrain,
disponíveis para utilização aos Usuários e Usuários Convidados.
Novos produtos poderão ser desenvolvidos e incluídos nas Plataformas, assim como os
Produtos ProBrain atualmente disponíveis podem sofrer alterações em suas funcionalidades,
formas de acesso ou requisitos para utilização.
Para melhor entendimento dos Usuários e Usuários Convidados, descrevemos as
peculiaridades de cada Produto ProBrain abaixo:
AUDIBILITY
6.1. O Usuário, fonoaudiólogo devidamente habilitado e cuja inscrição ao Conselho de
Fonoaudiologia deve ser comprovada no momento do cadastro, realizará Triagem e
mapeamento de habilidades auditivas de Usuários ou Usuários Convidados, mediante
realização de Testes na Plataforma.
6.2. O Usuário realizará o cadastro do Usuário Convidado, incluindo nome, sexo, data de
nascimento, se apresenta ou não queixas de aprendizado ou de audição, nível de escolaridade
e o nome do responsável legal – em caso de Usuário Convidado com idade inferior a 18
(dezoito) anos.
6.2.1. A ProBrain não se responsabiliza pelas informações incluídas pelo Usuário e nem
pela veracidade. O Usuário deverá buscar o consentimento, se for o caso, ou informar
ao Usuário Convidado e/ou representante legal a base legal para coleta das informações
quando se tratar de Dados Pessoais.
6.3. O Usuário é responsável por adquirir créditos para que os Usuários Convidados possam
realizar os Testes e compartilhar com o Usuário Convidado o convite para que seja possível
acesso e realização dos Testes na Plataforma.
6.4. Para a Triagem, o Usuário deve selecionar apenas um Usuário Convidado para utilização,
a qual deverá ser feita em até 30 (trinta) dias, sob pena de expiração do crédito. É
oportunizado, dentro do valor dos créditos, o Reteste, que tem prazo máximo para ser
utilizado de 6 (seis) meses depois da emissão do Resultado.

6.5. Os Resultados devem ser armazenados pelo Usuário, bem como demais dados do
Usuário Convidado, em local seguro e apropriado.
6.5.1. Para fins científicos e de pesquisa, a ProBrain poderá armazenar os Resultados,
mediante processo de anonimização de informações, por até 10 (dez) anos. É do
Usuário a responsabilidade em informar o Usuário Convidado a respeito dessa
possibilidade.

DO AFINANDO O CÉREBRO
6.6. O Afinando o Cérebro tem como objetivo estimular habilidades comunicativas e
auditivas dos Usuários Convidados, a partir de jogos interativos. O Usuário envia convite ao
Usuário Convidado, que será responsável por preencher as suas informações.
6.7. Para cadastro no Afinando o Cérebro, será necessário indicar apelido (nome para ser
identificado), e-mail, data de nascimento, profissão, senha, e, no caso do Usuário Convidado,
o convite recebido para poder ter acesso à Plataforma.

6.9. O Usuário e Usuário Convidado realizam jogadas nas atividades da Plataforma e a partir
deles são gerados Resultados, que podem ser visualizados pelos Usuários, se o Usuário
Convidado permitir.
6.10. Os Resultados poderão integrar um ranking de pontuação, de acordo com faixa etária
dos Usuários Convidados e Usuários que jogarem. Essas informações, sempre anonimizadas,
a ProBrain poderá manter em armazenamento, para fins científicos, pelo período de até 10
(dez) anos.

DO AFINANDOPLUS
6.12. O AfinandoPlus é de uso exclusivo de profissionais de Fonoaudiologia com inscrição
ativa no Conselho de Fonoaudiologia. Para finalização do cadastro, portanto, é exigida a
comprovação nos termos do item 4.3, além da inclusão das informações de nome completo e
email.
6.12.1. A ProBrain se reserva o direito de realizar auditorias, de tempo em tempos, ou
quando houver suspeitas ou denúncias, para averiguação de que os Usuários preenchem
os requisitos exigidos para uso da Plataforma. Caso seja constatado que a Plataforma é
utilizada por Usuário sem a habilitação exigida, a conta será bloqueada até que o
Usuário realize sua regularização, seja enviando ao email da ProBrain os documentos
necessários ou os anexando em local próprio na Plataforma.

6.12.2. Se não houver a regularização em até 30 (trinta) dias, a conta do Usuário será
automaticamente excluída.
6.13. O Usuário deverá cadastrar um e-mail válido do Usuário Convidado e enviar o Convite.
O Usuário Convidado para finalizar seu cadastro e realizar os Testes deverá acessar o convite,
indicar o e-mail cadastrado e incluir informações de nome, apelido, data de
nascimento,gênero e profissão.
6.14. O Usuário deverá informar o Usuário Convidado que os Resultados estarão disponíveis
em rankings de pontuação, visíveis para outros Usuários Convidados, e que a pontuação
obtida nos Testes estará vinculada ao apelido incluído.
DO AUDIOFOCO
6.15. Pelo AudioFoco é possível realizar uma Triagem das habilidades auditivas do Usuário,
e, de acordo com os Resultados, serão indicados ao Usuário os jogos do Afinando o Cérebro.
Após 30 (trinta) dias de treino, é possível realizar nova Triagem/reteste.
6.16. Para cadastro do Usuário Convidado, será necessário indicar data de nascimento e a
escolha de um ID Usuário, nome ou apelido de preferência para identificação.
6.17. Para acesso à Plataforma, o Usuário Convidado deverá informar o ID Empresa, o ID
Usuário e o convite recebido pelo Usuário.
6.16. O AudioFoco, poderá ser adquirido por Empresa, através de contrato de licenciamento
temporário de uso da Plataforma. Nesse caso, os profissionais habilitados para acesso ficarão
necessariamente vinculados à ID Empresa. O número máximo de cadastros por Empresa
dependerá do tipo de contratação.
6.17. O ID Empresa a ser incluído pelo Usuário Convidado será fornecido pela ProBrain.

VII – LICENÇA, LIMITAÇÕES DE USO E RESPONSABILIDADES
7.1. O Usuário, ou a Empresa, no caso de uso do AudioFoco, recebe licença não exclusiva,
intransferível e limitada para a utilização das Plataformas.
7.2. Para o bom uso das Plataformas, de acordo com as leis aplicáveis ao caso, o Usuário se
compromete a:

a) Não modificar, copiar, replicar, distribuir, transmitir, reproduzir, publicar, transferir,
emprestar, alugar ou vender a terceiros os produtos e serviços fornecidos nas
Plataformas;
b) Não criar obras derivadas a partir das informações coletadas nas Plataformas;
c) Não utilizar, de qualquer forma, técnicas de engenharia reversa para
desenvolvimento ou criação de trabalhos com base nas Plataforma e Produtos ProBrain;
d) Não divulgar a terceiros, os materiais e conteúdos disponíveis na Plataformas;
e) Se responsabilizar pela conduta dos Usuários Convidados nas atividades das
Plataformas; e
f) Não compartilhar o login e senha de acesso das Plataformas a terceiros e permitir que
pessoas que não sejam Usuários acessem as Plataformas.
7.3. A ProBrain poderá suspender e/ou cancelar o acesso do Usuário, bem como do Usuário
Convidado que desrespeitar as regras elencadas nesses Termos de Uso, na Política de
Privacidade e na legislação vigente.
7.4. A ProBrain não se responsabiliza pela precisão e atualização das informações constantes
de sites de terceiros para os quais existam links ou indicações.
7.4.1. Os links ou indicações não configuram associação, parceria ou
corresponsabilidade de nenhuma natureza.
7.5. A ProBrain não realiza, em nenhuma hipótese, acesso remoto de computadores ou
máquinas de Usuários ou Usuários Convidados.

VIII- PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS PRODUTOS

8.1. O uso comercial das expressões “ProBrain”, “Afinando o Cérebro”, “AfinandoPlus”,
“AudioFoco” e “Audibility” como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como
os conteúdos das telas relativas aos serviços, incluindo bancos de dados, redes e arquivos,
que permitem que o Usuário e Usuário Convidado acessem e usem a conta, são de
propriedade da ProBrain e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito
autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais, notadamente as leis nº 9.279/96,
9.610/98 e 9.609/98.
8.2. É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial dos conteúdos das Plataformas,
notadamente os jogos, atividades e testes desenvolvidos, uma vez que são de propriedade
exclusiva da ProBrain, ainda que não haja motivação financeira ou comercial na reprodução
ou cópia dos referidos materiais.

IX – DA PRIVACIDADE

9.1. A ProBrain, ao disponibilizar uso das Plataformas aos Usuários atua como Operadora de
Dados Pessoais e para todas as operações se obriga a realizar o tratamento de dados pessoais
de acordo com as disposições legais vigentes, bem como nos moldes da Lei 13.709/2018, a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados
coletados de pessoas naturais que possam identificá-las ou torná-las identificáveis,
utilizando-os de tais dados tão-somente para os fins necessários à consecução do objeto deste
Termo de Uso, ou nos limites das bases legais da legislação.
9.2. A ProBrain recebe as informações e grava nos navegadores utilizados informações como
endereço IP, informação de cookie, a página solicitada e dados dos Testes.
9.3. Com relação aos Dados Pessoais de Usuários e Usuários Convidados, a ProBrain utiliza
a anonimização, de modo que não é possível a identificação dos Resultados com a pessoa
física.
9.3. Com a exclusão da conta, o Usuário e Usuário Convidado ficam cientes de que
determinadas informações poderão ser mantidas em nossas bases, pois necessitamos cumprir
com algumas obrigações legais e regulatórias, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018.
9.3.1. Os Resultados e os Testes poderão permanecer armazenados por ainda 10 (dez)
anos pela ProBrain para fomentar pesquisas científicas e para auxiliar no
desenvolvimento de outras plataformas, produtos, assim como para aprimorar as
funcionalidades já existentes.
9.3.2. Em qualquer caso, as informações serão mantidas sem vinculação ou
identificação à pessoa física.
9.4. O Usuário e o Usuário Convidado ao utilizarem nossas Plataformas estão cientes e
concordam com a forma com que a ProBrain trata Dados Pessoais.
9.5. As informações de Dados Pessoais solicitados, para quais finalidades, bem como as
bases legais que permitem o tratamento estão melhor definidas na Política de Privacidade
ProBrain.

X- DAS ALTERAÇÕES AOS TERMOS DE USO E COMUNICAÇÕES
10.1. Os Termos, bem como Política de Privacidade e demais documentos relativos às
Plataformas, podem ser modificados e alterados a qualquer tempo, seja em razão de
modificações legislativas, seja por alterações de uso dos Produtos ProBrain. Por essa razão,
se sugere que o Usuário confira e consulte, de tempos em tempos, nossos documentos.

10.2. A versão mais recente do Termos de Uso e demais documentos, como nossa Política de
Privacidade está disponível em nosso site.
10.3. Todas as comunicações, sugestões e solicitações dos Usuários devem ser direcionadas
ao atendimento@probrain.com.br. Teremos o maior prazer de atendê-lo e entender melhor
suas necessidades.
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente instrumento é regido e interpretado em conformidade com as leis vigentes
do Brasil.
11.2. A ProBrain se reserva o direito de alterar a denominação dos Produtos ProBrain, dos
planos, das modalidades de usuários e das funcionalidades disponíveis nas Plataformas, sem
que isso implique em alteração aos Termos de Uso.
11.3. Fica eleito o foro da cidade de Sorocaba/SP para dirimir quaisquer controvérsias acerca
do presente instrumento que não puderem ser solucionadas de forma extrajudicial, com a
exclusão de qualquer outro Foro, por mais privilegiado que possa ser.
OBS: Termos de Uso registro número 194160, no 1º Oficial de Registro de Títulos e
Documentos de Sorocaba/SP

