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uniBOL – Termo de Adesão e Aceite de Colaboração  

Pelo presente documento de adesão ao projeto colaborativo denominado “uniBOL”, idealizado e gerido 

por Universo Online S/A – Divisão BOL, CNPJ 01.109.184/0007-80, a instituição de ensino superior 

devidamente identificada e representada pelos signatários abaixo aceita os termos de participação 

editorial que estabelece: 

1. a instituição de ensino superior participante se compromete a zelar pela execução das reportagens 

conduzidas por seus alunos, respeitando as regras vigentes nos Códigos Civil (10.406/2002) e Penal 

(2.848/1940), na Lei de Direitos Autorais (9.610/1998), no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(8.069/1990) e nas demais Leis em vigor no território nacional, responsabilizando-se, 

exclusivamente, por eventuais infrações detectadas na execução das reportagens ou que estejam 

contidas em seu conteúdo publicado;  

 

2. a responsabilidade editorial e ética pela produção do material jornalístico inédito por parte dos 

alunos, bem como eventuais despesas decorrentes deste trabalho, é exclusiva da instituição de 

ensino superior participante; 

 

3. por se tratar de projeto colaborativo editorial voluntário, não estão previstos pagamentos de 

nenhuma espécie à instituição de ensino superior participante, seus alunos ou funcionários que 

eventualmente participem da execução das reportagens aceitas e publicadas pelo BOL; 

 

4. da mesma forma, não será devido pagamento de nenhuma espécie ao site BOL, que arcará com os 

custos de hospedagem e publicação do material produzido pelos alunos da instituição de ensino 

participante; 

 

5. a comercialização de eventuais anúncios publicitários que estejam integrados ao layout das páginas 

em que as produções dos alunos da instituição de ensino superior participante, bem como a receita 

por eles gerada, são de exclusiva exploração do departamento comercial de Universo Online S/A; 

 

6. ao aceitar colaborar com o projeto “uniBOL”, a instituição de ensino superior participante está 

ciente de que o material produzido por seus alunos e publicado pelo BOL pode ficar indisponível 

temporariamente para acesso do público por razões técnicas, as quais não gerarão nenhum ônus 

para o BOL; 

 

7. o BOL se compromete a manter em seus servidores as reportagens aceitas e publicadas por prazo 

não inferior a 6 (seis) meses, salvo quando acordado entre as partes ou por determinação judicial; 

 

8. a audiência gerada pelas publicações dos alunos da instituição de ensino superior participante será 

integrada à audiência total do BOL e comunicada regularmente à instituição; 

 

9. este termo de adesão tem validade de um semestre letivo, contado a partir da assinatura do 

documento de aceite pelos responsáveis nomeados pela instituição de ensino participante. A 

renovação da colaboração será automática para os semestres letivos seguintes, salvo se houver 

desistência de uma das partes;  
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10. fica reservado ao BOL e à instituição de ensino superior participante o direito de interromperem a 

qualquer momento esta colaboração, bastando formalizar o cancelamento por e-mail para registro; 

 

11. o presente Termo de Adesão e Aceite deve ser preenchido, datado e assinado. Posteriormente 

precisa ser digitalizado e enviado para o e-mail uni.bol@bol.com.br, juntamente com os nomes, e-

mails e telefones dos responsáveis executivos pelas pautas e produções, que terão contato direto 

com a Redação do BOL. 

 

12. a instituição de ensino participante se compromete a avisar o BOL, pelo e-mail de contato 

uni.bol@bol.com.br, sempre que houver mudança de responsáveis editorial e executivo e/ou de 

seus respectivos telefones e/ou e-mails. 

 

 

_______________________, _____ de ________________ de 20_______ 

 

 

Assinatura do curso/instituição:    Assinatura do responsável editorial: 

 

   

 

____________________________________  ____________________________________ 

Nome:       Nome: 

Cargo:       Cargo: 

CPF:       CPF: 

 

 

Nome da instituição de ensino | CNPJ: 

 

 

Endereço completo | Telefone: 
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