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REGULAMENTO DE TERMOS E CONDIÇÕES 

 Eu, Anderson Evangelista dos Santos, na competência de Mestre em Ciências Morfológicas, 

Pesquisador e Terapeuta dos Distúrbios da Audição,  venho, por meio do presente regulamento, 

expor os termos e condições da prestação de serviços de Teleconsultoria, cuja concordância 

constitui pré-requisito para estabelecimento do vínculo profissional com o Cliente que busca os 

respectivos serviços oferecidos no site www.audiologiaexperimental.com.  

 

I. Definições 

 Para os efeitos deste regulamento, considera-se: 

• Site – Conjunto de informações disponíveis na rede mundial de computadores (designada  

internet), cujo acesso, a partir de qualquer terminal (computador/smartphone/tablet) da 

citada rede, ocorre mediante identificação do seu respectivo endereço. 

• Visitante – Indivíduo que acessa determinado conjunto de informações (site) a partir do seu 

respectivo endereço na internet. 

• Assinante – Visitante que solicita prestação de serviço mediante pagamento de valor 

monetário correspondente ao Serviço solicitado. 

• Formulário de Assinatura – Meio através do qual serão coletados dados do visitante que 

pretende tornar-se assinante. 

• Teleconsultoria – Prestação de serviço de consultoria realizada através de telefone ou 

internet, por intermédio de recursos como chats e/ou emails (contatos informados após 

confirmação da assinatura), dentro ou fora de horário comercial. Se necessário, envio e 

recebimento de arquivos poderão ser utilizados durante o processo de consultoria em 
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caráter complementar. A conclusão da Teleconsultoria dar-se-á até a resolução da questão 

informada pelo assinante no formulário de assinatura.  

• Teleconsultoria Audiológica – Modalidade de Teleconsultoria destinada a fornecer 

orientações em assuntos clínicos subjacentes a saúde auditiva, tais como, processamento 

auditivo central, surdez, zumbido, próteses auditivas, implantes cocleares, além de 

interpretação de exames auditivos.   

• Teleconsultoria Educacional – Modalidade de Teleconsultoria destinada a fornecer 

orientações em assuntos educacionais inerentes a dificuldades do aprendizado que possam 

envolver o desempenho auditivo, tais como, dislexia, dificuldades atencionais e 

processamento auditivo central. 

• Teleconsultoria Acadêmica – Modalidade de Teleconsultoria destinada a fornecer 

orientações em assuntos acadêmicos (graduação e/ou pós-graduação) voltados ao sistema 

auditivo, tais como, compreensão de aspectos da ciência básica (anatomia, fisiologia, 

embriologia, histologia, métodos de dissecção, neurociência) e audiológica.  

• Teleconsultoria Científica – Modalidade de consultoria online destinada a fornecer 

orientações em assuntos científicos sobre o sistema auditivo, tais como, pesquisa e 

interpretação de artigos. 

 

 

II. Política de Privacidade 

 A política de privacidade do site audiologiaexperimental.com foi elaborada no intuito de 

manter a privacidade e segurança de dados informados por visitantes, assinantes ou não, não 

permitindo compartilhamento com quaisquer outros banco de dados.  
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 Para maiores detalhes sobre a política de privacidade subjacente a privacidade e proteção 

aos dados fornecidos pelo visitante/assinante ao site audiologiaexeprimental.com, observar o 

disposto nos artigos 7 e 8 da Lei 12.965, de 23 de Abril de 2014 (marco civil da internet), que 

dispõe sobre direitos e garantias dos usuários.  

 Subjacente a alterações nos termos e condições deste regulamento, bem como na sua 

política de privacidade:  

1. Visitantes com e-mails cadastrados para recebimento de notificações do site serão 

notificados previamente, com antecedência de até 5 dias do início da vigência das 

alterações do regulamento, devendo, casos discordantes, solicitar descadastramento do 

e-mail. 

2. A prestação de serviço aos assinantes estará sujeita ao regulamento de termos e 

condições com data imediatamente anterior à data de pagamento do  boleto referente 

ao Serviço solicitado. 

 

Faça o download e guarde este Regulamento em local acessível para consultas sempre que 

necessitar. 

 

ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS, MSc-Aud. 
Mestre em Ciências Morfológicas  

Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento 
Academia Brasileira de Audiologia 

CRFa 9709-SC 
 


