
Aplicativo Doutor Milho – Termo de Uso  

   

1. Do Objeto e dos Requisitos   

   

1.1. Este "Termo de Uso" aplica-se ao uso do aplicativo Doutor Milho. O 

aplicativo é de acesso livre. Este documento apresenta, portanto, as 

condições de uso deste sistema digital.   

   

1.2. A aceitação deste "Termo de Uso" é requisito necessário para a utilização 

do aplicativo, com todas as suas funcionalidades. Todos os usuários são 

informados deste “Termo de Uso”, o qual devem ler, certificar-se de tê-lo 

entendido e aceitar as condições nele estabelecidas. Desta forma, fica claro 

que a utilização do aplicativo Doutor Milho implicará na expressa e inequívoca 

aceitação integral das condições estabelecidas no presente "Termo de Uso".   

   

1.3. A Embrapa Milho e Sorgo reserva-se o direito de modificar cláusulas e 

condições contidas neste “Termo de Uso”, a qualquer tempo, sem prévio 

aviso, por meio da atualização do mesmo. Tais modificações entrarão em 

vigor a partir de sua publicação em atualizações do aplicativo Doutor Milho.   

   

2. Exclusão de Garantias   

   

2.1. O usuário entende e concorda expressamente que o uso do aplicativo é por 

sua conta e risco e que os serviços são fornecidos "na forma em que se 

encontram" e "de acordo com a disponibilidade".   

   

2.2. A Embrapa Milho e Sorgo se isenta expressamente de todas as 

responsabilidades, garantias ou condições de qualquer natureza, do uso do 

aplicativo para propósitos particulares dos usuários.   

   

2.3. A Embrapa Milho e Sorgo se reserva o direito de executar manutenções 

corretivas e preventivas em seu sistema, ou mesmo de alterar ou incluir 

funcionalidades, sempre que julgar necessário, sem necessidade de aviso 

prévio.   

   

3. Limitação de Responsabilidade   

   

3.1. Sujeito à cláusula mencionada no parágrafo 2.1, o usuário entende e concorda 

que a Embrapa Milho e Sorgo não será responsável perante o usuário por:   

   



a) Quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou 

exemplares, incorridos pelo usuário, causados e sob qualquer teoria de 

responsabilidade. Isso incluirá, mas não se limitará a, qualquer perda de 

lucros (incorrida direta ou indiretamente pelo uso do aplicativo), qualquer 

perda de dados que o usuário possa sofrer, custos de aquisição de serviços 

relacionados ao uso do aplicativo ou outra perda intangível;   

   

b) Qualquer perda ou dano em que o usuário possa incorrer em decorrência de 

quaisquer alterações que a Embrapa Milho e Sorgo possa fazer ao aplicativo, 

ou por qualquer cessação permanente ou temporária do acesso ao aplicativo;   

   

c) Qualquer perda ou dano em que o usuário possa incorrer em decorrência de 

eliminação, corrupção ou incapacidade de comunicação do usuário com o banco 

de dados da Embrapa Milho e Sorgo;   

   

d) Qualquer perda ou dano em que o usuário possa incorrer em decorrência da 

falta de manutenção, por parte do usuário, da segurança e da 

confidencialidade dos detalhes da sua conta e senha.   

   

3.2. O usuário concorda que qualquer informação por ele publicada ou 

armazenada por meio deste aplicativo será de sua total responsabilidade, 

sendo vedado o uso para a prática de atos que violem qualquer lei ou 

regulamento local, estadual, nacional ou internacional que lhe seja aplicável.   

   

4. Privacidade e informações pessoais do usuário   

   

4.1. A Embrapa Milho e Sorgo garante que as informações pessoais do usuário, 

assim como as informações do agronegócio gerido por ele e publicados por 

meio do aplicativo serão mantidas em sigilo de outros usuários, exceto 

quando autorizadas expressamente pelo próprio usuário.   

   

4.2. O usuário concorda com a utilização dos dados publicados por ele no 

aplicativo, pela Embrapa Milho e Sorgo, para subsidiar seus projetos de 

pesquisa.   

   

4.3. Nenhuma informação pessoal ou particular de um usuário poderá ser 

publicada sem a prévia autorização do próprio usuário.   

   

5. Segurança da conta e senhas do usuário   

   



5.1. O usuário concorda e compreende que será responsável por manter a 

confidencialidade das senhas associadas a qualquer conta que utilize para 

acessar o aplicativo Doutor Milho.   

   

5.2. Dessa forma, o usuário concorda que será o único responsável perante a 

Embrapa Milho e Sorgo por todas as atividades que ocorram em sua 

respectiva conta de acesso ao Doutor Milho.   

   

5.3. Se tomar conhecimento de qualquer utilização não autorizada da sua senha 

ou da sua conta de acesso, o usuário concorda em notificar imediatamente a  

Embrapa Milho e Sorgo por meio do mecanismo de contato da Unidade Embrapa 

Milho e Sorgo em seu sítio de internet.   

   

6. Condições de uso do sistema   

   

6.1. O usuário reconhece que todo o conteúdo exibido pelo aplicativo em seus 

módulos, com exceção do módulo “Cultivares”, é de propriedade da Embrapa 

e está protegido pela Lei que regulamenta direitos autorais, marcas, 

patentes e demais direitos de propriedade intelectual.   

   

6.2. O usuário reconhece que todas as informações exibidas pelo aplicativo no 

módulo “Cultivares” são de responsabilidade das empresas detentoras / 

obtentoras das cultivares.   

   

   


