
Termo para postagens – www.mundoconectado.net 
 
Este "Acordo" é feito entre Leandro Luis Isola (Proprietário do Domínio) de internet 
www.mundoconectado.net (Site), e você (Colunista) que escreverá artigos para o site. 
Para colaborar e se promover no site você concorda que: 
 

1. É vetada a publicação de conteúdos de caráter pornográfico, racista, abusivo, 
ameaçador, obsceno, difamatório ou assuntos que infrinjam qualquer uma das leis 
brasileiras ou internacionais ou que prejudiquem de qualquer forma outras 
pessoas; 
 

2. Escrevendo para o Site você não receberá nenhum montante financeiro do 
Proprietário do Domínio e também não terá participação em quaisquer receitas 
advindas do site; 
 

3. Colaborando você poderá aumentar seu "networking" divulgando seus dados e/ou 
os dados de sua empresa podendo vir a concretizar negócios utilizando o Site sem 
a necessidade de avisar e/ou comissionar o Proprietário do Domínio; 
 

4. O Proprietário do Domínio e o Colunista não possuem nenhuma obrigação e 
vínculo trabalhista, portanto, não haverá pagamento de quaisquer encargos 
financeiros que a lei exige para esta categoria; 

 
5. Não havendo nenhum tipo de vínculo, você poderá deixar de colaborar com artigos 

a qualquer momento sem a necessidade de aviso prévio ou qualquer pagamento 
ao Proprietário do Domínio, podendo também, solicitar a remoção de seus artigos; 
 

6. O Proprietário do Domínio se reserva ao direito de remover e/ou alterar artigos 
caso os mesmos infrinjam qualquer um dos itens comentados anteriormente e se 
não estiverem de acordo com a ortografia e gramática brasileira; 
 

7. O Proprietário do Domínio não garante nenhum tipo de retorno, seja ele financeiro 
ou de reconhecimento bem como não se responsabilizará pelos conteúdos e ideias 
expostas nos artigos escritos por você; 
 

8. Todos os gastos referentes à hospedagem, pagamento de domínio ou qualquer 
outro custo referente ao site será de responsabilidade do Proprietário do Domínio, 
ou seja, o Colunista não terá nenhuma obrigação sobre as despesas do Site; 
 

9. Os artigos escritos por você, Colunista, são seus, portanto, você pode utilizar os 
mesmos para quaisquer outros fins, não havendo exclusividade para o 
www.mundoconectado.net; 
 

10. Você concorda que os conteúdos publicados no Site poderão também ser 
enviados a sites de redes sociais do Brasil e do exterior cabendo a você solicitar 
remoções e/ou alterações caso haja necessidade; 
 

11. Você concorda que todos os conteúdos publicados no Site estão sob a licença 
“Creative Commons BY-NC-SA 2.5” e podem ser copiados, distribuídos, exibidos, 
executados e compartilhados sob a mesma licença bem como poderão servir de 
base para novas obras sempre mantendo a atribuição do autor original e de forma 
não comercial; 

 
12. Caberá a você investigar e intervir, caso seja necessário, por cópias sem 

atribuições de autoria; 
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13.  Após seu primeiro "post" você receberá credenciais para acessar o sistema de 
gestão de conteúdos do Site, podendo assim, postar novos assuntos sempre que 
desejar, sem a necessidade de comunicar o Proprietário do Domínio. Estes dados 
de acesso são pessoais e intransferíveis e cabe a você cuidar deles como se 
fossem dados de sua conta bancária; 
 

14. Você se compromete a, sempre que possível, responder educadamente os 
comentários realizados pelos visitantes sobre seus artigos postados, levando 
sempre em consideração que nem sempre os comentários serão positivos; 
 

15. Este termo poderá ser alterado sem prévio aviso e estará sempre disponível, 

quando solicitado; 

 

16. Todos os post devem conter imagens ou fotos com as suas fontes descriminadas, 

as imagens serão formatadas de acordo com layout do site, podendo ser alterada, 

neste caso somente com autorização do Colunista. 

 

 


