
 
 
 

 

POLÍTICA DE USO DE COOKIES 

 

1) Mencionar sobre o uso de cookies (o que são cookies) 

 

Tratam-se de arquivos criados pelos websites que armazenam hábitos de navegação e outras informações, 

ajudando a personalizar seu acesso. 

 

 

2) Como funcionam na prática 

 

Os Cookies são arquivos digitais com pequenos fragmentos de dados (e geralmente com um identificador 

único), que são salvos e armazenados no dispositivo do usuário de uma plataforma digital. Eles podem ser 

classificados como Cookies Temporários (sendo automaticamente apagados quando o navegador ou 

aplicativo é encerrado) ou Cookies Persistentes (que permanecem armazenados no dispositivo até uma data 

de expiração definida), bem como Cookies Originais (definidos pelo responsável que opera a Plataforma) ou 

Cookies Terceiros (definidos por aplicações sob responsabilidade de terceiros). 

 

Os Cookies podem ser categorizados conforme o seu propósito. 

 

Existem Cookies que são estritamente necessários para o correto funcionamento das plataformas, enquanto 

outros coletam dados estatísticos com a finalidade de analisar a utilização da plataforma e seu respetivo 

desempenho. Há Cookies que são utilizados para assegurar a disponibilização de funcionalidades adicionais 

das plataformas ou para guardar as preferências definidas pelo usuário no uso da plataforma, sempre que 

utilizar o mesmo dispositivo.  

 

 

3) Quais os tipos de cookies? 

 

• Cookies Funcionais: Os cookies necessários ajudam a tornar um site utilizável, permitindo funções 

básicas como navegação de página e acesso a áreas seguras do site. O site não pode funcionar 

corretamente sem esses cookies.  

• Cookies de Estatísticas/Desempenho: Os cookies estatísticos ajudam os proprietários de sites a 

entender como os visitantes interagem com os sites, coletando e relatando informações anonimamente. 

• Cookies de sessão: Eles são temporários, permanecerão em seu dispositivo até o momento em que o 

usuário saia do site. Após isso eles perdem a validade. 

 

 

4) Como é realizado as informações armazenadas? É de forma segura? Se for de forma segura, 

mencionar as tratativas que a levam à esta segurança. 

 

O usuário pode escolher aceitar ou rejeitar o uso de cookies através do banner de rodapé exibido ao acessar 

o nosso site.  

 



 
 
 

 

Ele também pode modificar as preferências para o Portal CIEE/PR e/ou os websites de terceiros alterando as 

configurações do seu navegador. Portanto, se o usuário não quiser que cookies sejam utilizados, talvez tenha 

que apagar ou bloquear cookies ativamente. Caso o usuário rejeite a utilização de cookies, algumas das 

funções poderão não funcionar corretamente. 

 

Esclarecemos que o CIEE/PR não utiliza cookies para qualquer finalidade lucrativa ou comercial. 

 

 

5) Cookies primários e secundários. 

 

Do ponto de vista técnico, não há diferença intrínseca entre cookies primários e secundários. A distinção está 

relacionada ao contexto de uma visita em particular e quem cria um cookie. Todo cookie tem um dono, este é 

um domínio definido no cookie. 

 

Cookies primários são emitidos por um site que o usuário visualiza diretamente. 

 

Cookies secundários (ou de terceiros) são cookies de qualquer outro domínio. 

 

Nosso site (CIEEPR.org.br) possui somente um cookie primário, o cookie de Sessão.  

 

Os demais cookies que nosso site utiliza são cookies do Google Analytics. As informações coletadas por esses 

cookies serão transferidas e armazenadas pelo Google, de acordo com suas práticas de privacidade. Para 

outras informações sobre normas de privacidade do Google e como se aplicam ao Google Analytics, visite: 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

 

Esta ferramenta é utilizada para recolher informação de como os visitantes utilizam o website. A informação 

destina-se a compilar relatórios de modo a ajudar na melhoria do website. Os cookies recolhem informação 

de forma anônima, incluindo o número de visitantes do website, a origem dos mesmos e as páginas que 

visitaram. 

 

Descritivo dos cookies: 

 

Cookie Tipo Duração Descrição 

ASP.NET_SessionId Funcional Sessão 
Cookie utilizado apenas nos websites com áreas 
protegidas por senhas. Serve para gerenciador a 
autenticação e sessão do usuário logado. 

_ga Desempenho 2 Anos 

Este cookie está associado ao Google Analytics. É usado 
para distinguir utilizadores únicos, atribuindo um número 
gerado aleatoriamente como um identificador de cliente. 
É incluído em cada solicitação de página num site e 
usado para calcular dados de visitantes, sessões e 
campanhas nos relatórios de análise dos sites. 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html


 
 
 

 

_gat Desempenho 1 Minuto 
Este cookie está associado ao Google Analytics. É usado 
para limitar a taxa de solicitações - limitando a coleta de 
dados em sites de alto tráfego 

_gid Desempenho 24 Horas 
Este cookie está associado ao Google Analytics. É usado 
para distinguir utilizadores únicos. 

__utma Desempenho 13 Meses 

Este cookie é usado para a análise do Google Analytics. 
Ele identifica o visitante (endereço IP), especifica a data 
da primeira visita, a visita anterior e o início da sessão 
atual. 
Também conta o número de vezes que você acessa o 
site. 

__utmb Desempenho 30 Minutos 
Este cookie é usado para a análise do Google Analytics. 
Ele identifica uma nova visita ao site após um período de 
inatividade. 

__utmc Desempenho Sessão 
Este cookie é usado para a análise do Google Analytics. 
Ele identifica uma nova visita ao site após o fechamento 
do navegador.  

__utmt Desempenho 10 Minutos 
Este cookie é usado para a análise do Google Analytics. 
Usado para controlar a taxa de solicitação. 

__utmz Desempenho 6 Meses 
Este cookie é usado para a análise do Google Analytics. 
Explica como o usuário chegou ao site. 

 

 

6-) Como fazer para desativar os cookies? Quais Cookies poderão ser desativados? Mencionar 

todos os cookies vinculados ao Site da Entidade, bem como finalidade/propósito, 

validade/duração, quem utiliza (apenas usuários conectados) e se for não mencionar quem o 

utiliza. Ex.: 

Depois de autorizar o uso de cookies, o usuário pode sempre desativar parte ou a totalidade dos nossos 

cookies. 

 

Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da 

seleção das definições apropriadas. Pode configurar os cookies no menu "opções" ou  "preferências" no seu 

navegador, conforme exemplificado abaixo: 

 

(i) Firefox, clique aqui. 

(ii) Google Chrome, clique aqui. 

(iii) Internet Explorer, clique aqui. 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 
 
 

 

(iv) Apple Safari, clique aqui. 

(v) Opera, clique aqui. 

 

Note-se que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente, 

afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website. 

 

 

 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow
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