Direitos Autorais
Você fica proibido de distribuir este E-book, ou qualquer conteúdo associado ou derivado deste,
modificar, copiar, licenciar, ou criar material derivado do mesmo, a não ser que obtenha uma
permissão legal escrita.
Termos de Responsabilidade e Avisos Legais Todos os direitos são reservados.
Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzido ou transmitido livremente de alguma forma,
sem o consentimento prévio dos seus autores. Se porventura tiver interessado na publicação ou
compartilhamento do conteúdo, entre em contato via e-mail com os responsáveis.
Termos de Uso e Serviço
Este Termo de Uso e Serviço aplica-se ao uso pessoal e intransferível do profissional de
fonoaudiologia, devendo ele respeitar as regras de uso e de todas as demais políticas e princípios
que o regem.
I – Do Acordo de Licença
Exceto por distribuições de acordo com os Termos de Uso e Serviço e Política de Privacidade,
você fica proibido de distribuir este E-book, ou qualquer conteúdo associado ou derivado deste,
modificar, copiar, licenciar, ou criar material derivado do mesmo, a não ser que obtenha uma
permissão legal escrita. Não é autorizado a nenhuma pessoa, física ou jurídica, violar estes
direitos, sob pena de ser acionado judicialmente e sofrer as sanções legais previstas no
ordenamento jurídico brasileiro. Assim, você concorda em não reproduzir de nenhuma forma, o
conteúdo, sem prévia autorização por escrito.
II – Das Práticas Vedadas
São práticas vedadas ao usuário deste E-book: copiar, distribuir, transmitir, publicar, postar,
exibir, executar, reproduzir, publicar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir ou vender
qualquer informação, produtos ou serviços obtidos através do autor deste material;
III – Da Aceitação do Termo
Ao ter acesso a leitura deste Termo, você declara que concorda com todas as normas e
regulamentos impostos nas cláusulas acima descritas. Todos os Direitos são reservados aos
profissionais do conteúdo, sendo eles Juliana Coutinho, Mayra Monteiro Pires, Natália Martinez
Fernandes. e Instituto TecIdea.

