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Introdução
A Política de Cookies da UNIAESO (Política), tem por objetivo promover
transparência sobre o tratamento dos cookies relacionados aos usuários do
Portal da UNIAESO - Centro Universitário AESO Barros Melo. Cookies são
pequenos arquivos auxiliares gerenciados pelo seu navegador, com o objetivo
de facilitar a navegação do usuário, “memorizando” a visita de páginas na
internet.
A presente Política integra um conjunto ações relacionadas ao programa de
proteção de dados e privacidade da UNIAESO, portanto, esta deve ser
acessada, lida e interpretada em conjunto com a Política de Privacidade e Uso
da UNIAESO.

Definições
Cookies – “São pequenos arquivos de texto que contêm várias informações
sobre os visitantes de um website. A principal função de um cookie é identificar
e armazenar informações desses usuários”(DONDA, 2020, p. 50).1
Dado Pessoal – “É qualquer informação relacionada a um indivíduo, uma
pessoa identificada ou identificável, tais quais, nome, sobrenome, data de
nascimento, CPF, RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, título de eleitor,
sexo, endereço, e-mail, telefone”(DONDA, 2020, p. 18)2; entre outros
estabelecidos no Guia de Elaboração de Inventário de Dados Pessoais do
Governo Federal.
Lei Geral de Proteção de Dados – Diploma legal, instituído pela Lei nº
13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Titular de Dados Pessoais (Titular / Titular de Dados) – Pessoa natural a
quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

1
2

Disponível em: DONDA, Daniel. Guia Prático de Implementação da LGPD. São Paulo: Labrador, 2020
Disponível em: DONDA, Daniel. Guia Prático de Implementação da LGPD. São Paulo: Labrador, 2020
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Tratamento de Dados Pessoais (Tratamento) – toda operação realizada com
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração.
Anonimização – Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no
momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de
associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
Usuários do Portal UNIAESO – Para fins desta Política, serão considerados
usuários, os visitantes por Website https://uniaeso.edu.br/ a exemplo de
interessados, alunos, funcionários, empregados, colaboradores, estagiários,
professores ou qualquer outro usuário.

Escopo
O presente documento apresenta informações sobre o uso de cookies no
Website https://uniaeso.edu.br/, principalmente, no que tange a coleta de dados
pessoais do usuário durante a sua navegação. Para a elaboração desta política,
foram utilizadas, para além da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/2018), normas nacionais e internacionais que versam sobre privacidade
e proteção de dados pessoais.

Aplicabilidade
Através da presente Política traz para o usuário mais transparência e
esclarecimentos sobre a forma como seus dados pessoais podem ser tratados,
por meio dos cookies, na sua navegação/ interação com o Portal da Instituição.
Ademais, busca explanar informações sobre o exercício de maior controle
sobre os seus dados ao interagir com o website.

Objetivos
A Política de Cookies da UNIAESO é orientada para os seguintes objetivos:
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a) Cumprir os critérios de transparência e as diretrizes traçadas pela
Legislação de Proteção de Dados e Privacidade, reafirmando perante a
sociedade seu compromisso na proteção dos dados e informações do
titular.
b) Garantir ao Titular de dados transparência quanto ao tratamento das
suas informações e dados pessoais, realizados por meio de cookies,
durante a sua navegação no Portal da Instituição.

Política de Cookies
O que é um Cookie? Qual sua aplicação
Cookies são pequenos arquivos de texto, também chamados de
identificadores eletrônicos, depositados nos dispositivos eletrônicos
(computador, celular, tablete, notebook) do usuário, durante a sua
navegação em determinada página da web; são de responsáveis pelo
armazenamento de informações do usuário, “memorizando” suas
informações relativas àquela navegação, com o intuito de identificar ou
distinguir usuários.
A UNIAESO promove o uso responsável e transparente dos cookies em
seu Portal para permitir o melhor funcionamento técnico do seu site,
relembrar as preferências de navegação do seu usuário, ofertar produtos
e serviços relevantes para o usuário, identificar o tráfego no site, entre
outras funções abaixo delineadas.
Portanto, serão armazenados dados como nome, e-mail, IP, páginas
visitadas, navegador utilizado, versão, definição do monitor e
comportamento no portal, tais informações são utilizadas como recurso
técnicos para manter a sessão e as preferências dos Usuários, para,
identificar o tráfego no site e fins de marketing.
Os cookies utilizados neste Portal podem ser first-party (próprios),
determinados pela UNIAESO, ou de third-party de terceiros,
estabelecidos por outros domínios.

Cookies do Portal UNIAESO
5

Nome do cookie

Domínio

Finalidade

Tempo de vigência

XSRF-TOKEN

.uniaeso.edu.br

Utilizado para prevenção de
requisições CSRF(cross-site
request forgery) evitando a
falsificação de solicitação
entre sites e garantindo uma
navegação mais segura para
você. Não há
armazenamento de dados.

Sessão

laravel_session

.uniaeso.edu.br

Usado para armazenar
informações
comportamentais do usuário.

Não expira

Cookies de terceiros e redes sociais

Domínio

Finalidade

Tempo de
vigência

.facebook.com

Rastreamento de
usuários, pelo
Facebook, para fins
publicitários.

3 meses

.facebook.com

Rastreamento de
usuários, pelo
Facebook, para fins
publicitários.

2 anos

datr

.facebook.com

Rastreamento de
usuários, pelo
Facebook, para fins
publicitários.

2 anos

SIDCC

.google.com

Cookie de segurança
para proteger os dados
dos usuários contra
acesso não autorizado.

1 ano

Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

2 anos

Nome do cookie

fr

sb

__Secure-3PSID

.google.com
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__Secure-1PSID

.google.com

APISID

.google.com

Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

2 anos

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

Usado para targeting a
fim de construir um
perfil dos interesses do
usuário visitante com o
intuito de exibir ads do
Google de forma
relevante e
personalizada.
Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

SEARCH_SAMESITE

.google.com

__Secure-3PAPISID

.google.com

SAPISID

.google.com

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

OGPC

.google.com

Habilita as
funcionalidades do
Google Maps.

1 mês

AID

.google.com

__Secure-1PAPISID

.google.com

SSID

.google.com

__Secure-3PSIDCC

.google.com

ANID

.google.com

Armazenar as
atividades do usuário
no Google em
dispositivos diferentes,
inclusive para anúncios
de publicidade.
Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada

6 meses

2 anos

1 ano e 6 meses

2 anos

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.
Construir um perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

1 ano

2 anos
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Lembrar suas
preferências e outras
informações (idioma
preferido, nº de,
resultados de pesquisa,
ativação do filtro
SafeSearch do Google).

6 meses

NID

.google.com

1P_JAR

.google.com

Armazenar informações
de acesso e
personalizar anúncios.

1 mês

HSID

.google.com

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

SID

.google.com

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

NID

.google.com.br

__Secure-3PAPISID

.google.com.br

__Secure-1PAPISID

SSID

.google.com.br

.google.com.br

ANID

.google.com.br

SID

.google.com.br

__Secure-3PSID

.google.com.br

Lembrar suas
preferências e outras
informações (idioma
preferido, nº de,
resultados de pesquisa,
ativação do filtro
SafeSearch do Google).
Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.
Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

6 meses

2 anos

2 anos

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

Construir um perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

2 anos

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

2 anos
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SAPISID

.google.com.br

__Secure-1PSID

.google.com.br

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

Construir perfil de
interesses do usuário e
exibir anúncios do
Google de forma
relevante e
personalizada.

2 anos

APISID

.google.com.br

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

HSID

.google.com.br

Usado pelo Google
para armazenar as
preferências do usuário.

2 anos

DSID

.doubleclick.net

IDE
.doubleclick.net

RUL

c_user

.doubleclick.net

.facebook.com

locale

.facebook.com

xs

.facebook.com

__atuvc
__trf.src
__utma
__utmz

_fbp

Armazenar as
atividades do usuário
no Google em
dispositivos diferentes,
inclusive para anúncios
de publicidade.
Usado pelo Google
DoubleClick para
registrar, relatar e
avaliar as ações do
usuário com o anúncio
e apresentar-lhe
anúncios segmentados.
Utilizado pelo Google
DoubleClick para
registrar se os anúncios
foram exibidos
corretamente.
Rastreamento de
usuários, pelo
Facebook, para fins
publicitários.

15 dias

2 anos

1 ano

1 ano

Armazena dados de
localização.

Session Cookie
Armazenar as ações
.addthis.com
comportamentais no
site.
Guardar a referência da
.rdstation.com
origem da visita do
usuário ao site.
Usado para distinguir
.analytics.google.com
usuários e sessões.
Armazena a origem do
tráfego ou a campanha
.analytics.google.com
pela qual o usuário
chegou ao seu site.
Este Cookie é utilizado
pelo Facebook para
.facebook.com
entregar uma série de
produtos publicitários,

2 dias
1 ano
13 meses
1 ano
2 anos
6 meses

3 meses
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_ga
.analytics.google.com

_ga_C5QQZ4PY9Z
.analytics.google.com

_gac_UA-142142986-1

.analytics.google.com

_gat_UA-142142986-1
.analytics.google.com
_gid
.analytics.google.com

_rd_wa_first_session.8b13

.rdstation.com

_rd_wa_id.8b13
.rdstation.com
_rd_wa_ses.8b13

.rdstation.com

tais como licitações em
tempo real de terceiros
anunciantes.
Este Cookie registra um
ID único que é usado
para gerar dados
estatísticos sobre como
os visitantes utilizam o
Site.
Este Cookie registra um
ID único que é usado
para gerar dados
estatísticos sobre como
os visitantes utilizam o
Site.
Contém informações
relacionadas à
campanha.
Este Cookie é utilizado
pelo Google Analytics
para acelerar as
chances de requisição.
Este Cookie registra um
ID único que é usado
para gerar dados
estatísticos sobre como
os visitantes utilizam o
Site.
Guardar o site de
origem do primeiro
acesso do visitante.
Guardar a informação
quanto à existência de
uma sessão em
andamento, para
diferenciar visitas.
Guardar o site de
origem do primeiro
acesso do visitante.

2 anos

2 anos

90 dias

1 anos

1 dia

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Controle de Cookies
A liberdade de escolha do Titular é um dos pilares que regem a Política
de Privacidade e Proteção da nossa Instituição, portanto, caso o usuário
não deseje a utilização dos cookies em sua navegação no nosso site,
poderá optar por recusar, desabilitar, ou apagar os registros de cookies
através das configurações do navegador utilizado.
Ressalta-se que, desde já, o usuário está ciente, que neste caso,
algumas áreas, ferramentas e funcionalidades poderão ser
comprometidas, afetando o pleno funcionamento do nosso Portal.
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A desabilitação da funcionalidade dos cookies deve ser realizada
diretamente no seu navegador, o procedimento deve ser realizado
conforme as instruções apontadas nos links a seguir, de acordo com o
navegador que você utiliza:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome;
Internet Explorer;
Microsoft Edge;
Mozilla Firefox;
Opera;
Safari.

Por fim, destaca-se que a desabilitação dos cookies não implicará na
sua exclusão automática do navegador, isso só é possível de forma
específica e manualmente, por meio das configurações de
exclusão/eliminação do navegador.

Canais de Atendimento ao Titular de Dados
Se o Usuário (titular de dados) do portal UNIAESO tiver dúvidas, comentários
ou sugestões relacionadas a presente Política, poderá entrar em contato por
meio do e-mail dpo@uniaeso.edu.br.

Atualização da Política de Cookies
A UNIAESO reitera seu compromisso com o adequado tratamento de dados
pessoais para finalidade legítimas, portanto, a presente Política pode ser
revisada periodicamente e a critério da Instituição, com o objetivo de atualizar
suas disposições garantindo o compromisso permanente da UNIAESO com o
princípio da transparência, a privacidade e proteção de dados pessoais.
Qualquer alteração nesta ou em outras políticas institucionais sobre tratamento
de dado serão, oportunamente, comunicadas através dos canais oficiais da
Instituição.
Versão: 01.2021
Atualizada em: 18/01/2022.
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