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POLÍTICA DE COOKIES 

Última atualização:19 DE JANEIRO DE 2020 

A Brazilian Student Association (“BRASA” ou “nós”), com o intuito de oferecer uma 

experiência mais personalizada e conveniente no momento do acesso em seu Site,  utiliza 

tecnologia de cookies. Na Política de Cookies da BRASA, explicamos de maneira 

transparente para que e como utilizamos cookies neste website. 

Ressalte-se que a coleta de cookies também serve como base para a BRASA compilar 

estatísticas anônimas e agregadas, de forma a basear futuras experiências em perfis 

direcionados dos Usuários do Site, tanto no tocante à estrutura quanto conteúdo. 

 

1. O QUE É UM COOKIE? 

Cookie é um dado que permite que o Site da BRASA memorize suas ações ou preferências 
ao longo do tempo. São arquivos de textos simples que o site envia para o seu navegador 
após a sua primeira visita. Em seu próximo acesso, as suas informações são configuradas 
de maneira automática.  

Apesar da maioria dos navegadores aceitar os cookies, Usuários podem configurar a 
qualquer momento para recusar certos tipos específicos ou mesmo apagar os cookies 
como um todo. 

 

2. UTILIZAÇÃO DE COOKIES  

A BRASA coleta informações de forma automática e direta à medida que o Usuário 

navega pelo Site e por Plataformas de Terceiros.  As informações do Usuário coletadas 

automaticamente podem incluir detalhamento de uso e Endereço IP e podem ser coletadas 

por cookies e outras tecnologias de rastreamento.  

 3. DAS INFORMAÇÕES COLETADAS VIA TECNOLOGIAS AUTOMATIZADAS  

A BRASA pode usar tecnologias automáticas de coleta de dados para colher informações 

sobre os dispositivos, ações de navegação e padrões de acesso, enquanto o Usuário navega 

e interage com o Site e Serviços, incluindo: 
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a. detalhes das visitas ao Site, abrangendo dados de tráfego, dados de localização, 

logs e outras comunicações;  

b. páginas do Site que foram visitadas, incluindo a ordem e o horário que foram 

visitadas e quais hyperlinks foram clicados; 

c. informações das URLs a partir das quais o Usuário foi conectado ao Site; 

d. registros de Endereço IP, sistemas operacionais e softwares de navegação 

utilizados pelo Usuário do Site;  

e. provedores de aplicações e de acesso usados pelo Usuário; e 

f. a localização geográfica de ponto de conectividade do Usuário.  

 

As tecnologias que a BRASA usa para a coleta automática de dados pode incluir cookies 

(ou cookies de navegadores), cookies instantâneos e/ou sinalizadores da web. Essas 

tecnologias auxiliam na identificação de Usuário que acessa o Site, o conteúdo e sites aos 

quais esse Usuário se conecta, a duração que cada Usuário passa em uma área particular 

do Site, assim como outras funcionalidades específicas que a BRASA escolher usar. 

Cookies de navegadores são pequenos arquivos colocados no disco rígido do computador 

do Usuário.  A maioria dos navegadores oferece instruções sobre como reajustar o 

navegador de modo a rejeitar cookies.  Caso o Usuário rejeite os cookies, diversas funções 

e conveniências do Site podem não funcionar corretamente. 

Cookies instantâneos (ou flash cookies) são recursos do nosso Site utilizados para coletar 

e armazenar informações sobre as preferências e a navegação do Usuário.  Os cookies 

instantâneos não são gerenciados pelas mesmas configurações dos cookies de navegador. 

Para gerenciar cookies instantâneos, acesse: 

Sinalizadores da web, também conhecidos como web beacons, são pequenos arquivos 

eletrônicos, também denominados gifs claros, tags de pixels e gifs de um pixel, conectados 

aos Servidores da BRASA que permitem rastrear o uso do Site e as funcionalidades 

correlatas.  
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As tecnologias de coleta automática de dados permitem que a BRASA ofereça ao Usuário 

um atendimento direcionado e mais eficiente que personaliza a experiência no Site. 

Cookies e sinalizadores da web não são usados para armazenar Informações Pessoais.  

 

4. CONTATO 

Em caso de dúvidas quanto a Política de Cookies adotada pela BRASA, o Usuário deverá 

entrar em contato por meio do canal abaixo: 

E-mail: brasa@gobrasa.org 

 


