Regulamento “Muni”

1. Introdução
O projeto “Muni” (Programa) tem o objetivo de promover e encorajar pessoas com
distrofias musculares, seus respectivos cuidadores e gestores de associações de pacientes
com distrofias musculares do Brasil na capacitação profissional, oferecendo cursos online
que contribuam para melhorar suas chances de obter uma oportunidade profissional no
mercado.
A Sarepta Farmacêutica firmou uma parceria com o Curseduca para alcançar este
objetivo, através do desenvolvimento da plataforma de capacitação disponível em:
https://muni.sareptafarmaceutica.com.br/.

2. Pré-Requisitos para a Participação de Associações de Pacientes no Programa
2.1 O Programa possibilita a inscrição direta de associações de pacientes com distrofias
musculares no Brasil. Ao realizar sua inscrição no Programa “Muni”, a associação de
pacientes confirma que possui pessoas com distrofias musculares dentre seus associados
e atua em prol de uma melhor qualidade de vida para estes pacientes.
2.2 Para confirmar sua inscrição, a associação de pacientes com distrofias musculares
precisa comprovar ser uma associação privada sem fins lucrativos, disponibilizando seu
estatuto social, seu endereço e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A inscrição
somente será confirmada após a confirmação de recebimento destas informações por
parte da Sarepta Farmacêutica.
2.3 A inscrição de cada associação de pacientes deve ser realizada diretamente em
https://muni.sareptafarmaceutica.com.br/,
por seu representante, que deverá ser
identificado no momento da inscrição e compartilhar contato telefônico e e-mail no
formulário de inscrição.
2.4 As associações de pacientes inscritas deverão notificar a Sarepta Farmacêutica e o
Curseduca caso haja qualquer alteração dos dados informados no momento da inscrição.

3. Cursos Oferecidos no Programa
3.1 Todos os cursos e videoaulas do Programa são de propriedade intelectual do
Curseduca e não podem ser reproduzidos, copiados ou distribuídos de forma não
autorizada. Os direitos sobre o conteúdo contido nos cursos e videoaulas do Programa

pertencem exclusivamente ao Curseduca, e decorrem de investimentos em infraestrutura
tecnológica e na contratação de instrutores e profissionais de elevada qualificação técnica
e científica.
3.2 As videoaulas disponibilizadas no Programa só podem ser veiculadas, adquiridas e
assistidas
na
plataforma
do
Programa,
disponível
em
https://muni.sareptafarmaceutica.com.br/, existindo ainda, formas de monitoramento e
segurança de acessos.
3.3 É proibida a cópia, reprodução, armazenamento, rastreamento, cessão e transmissão
de qualquer conteúdo das videoaulas disponibilizadas no Programa, para quaisquer fins,
sem o consentimento prévio e por escrito do Curseduca.
3.4 Os conteúdos das videoaulas disponibilizadas no Programa não podem ser
repassados, copiados, rastreados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos,
exibidos, vendidos, licenciados, adaptados ou, de outro modo, explorados para quaisquer
fins, sem o consentimento prévio e por escrito do Curseduca.
3.5 Os cursos e videoaulas disponibilizados no Programa podem ser modificados,
excluídos ou adicionados a qualquer momento mediante simples comunicação aos alunos
e associações de pacientes inscritos no Programa, veiculada na própria plataforma.
3.6 Os cursos e videoaulas serão disponibilizados de forma gratuita para os inscritos no
Programa.

4. Inscrição de Alunos pelas Associações de Pacientes no Programa
4.1 Cada associação de pacientes inscrita terá seu perfil de acesso próprio e será
responsável por gerenciar os alunos que indicar para participar do Programa.
4.2 Cada associação de pacientes inscrita receberá um número limitado de cupons de
acesso, que poderá distribuir aos seus associados, sejam eles pacientes, cuidadores ou
gestores de associação de pacientes.
4.3 O número de cupons de acesso a serem distribuídos para cada Associação é de
responsabilidade da Sarepta Farmacêutica e Curseduca, e poderá ser alterado a qualquer
momento, de forma discricionária, sem necessidade de aviso prévio aos alunos e
associações de pacientes inscritos no Programa. Os critérios que serão observados para a
determinação deste número de cupons a serem distribuídos deverão considerar, mas não
serão limitados a: (a) o número de associados da associação de pacientes, (b) o nível de
engajamento de alunos inscritos pela associação de pacientes na plataforma, medido pelo
número de cursos concluídos.

4.4 Cada associação de pacientes inscrita se responsabilizará por garantir que os alunos
para os quais ela destinar seus cupons de acesso são seus associados correntes.
4.5 O acesso a plataforma de cursos do Programa ocorrerá de forma única e exclusiva
pelo próprio aluno, sendo pessoal e intransferível, isto é, não podendo o mesmo ser
repassado e/ou disponibilizado para terceiros em nenhuma hipótese, sob pena de
incorrer na suspensão de sua inscrição no Programa, bem como em sanções legais
cabíveis.
4.6 O Curseduca oferecerá suporte em horário comercial, de segunda a sexta-feira das
9:00 até 18:00, apoiando em dúvidas de como utilizar a ferramenta para os alunos
inscritos.

5. Previsões Gerais
5.1 Ao se inscreverem na plataforma, os alunos do Programa concordam
automaticamente concordam e autorizam ser fotografados, gravados, filmados e
entrevistados para fins relacionados ao Programa. Fotos, vídeos e textos poderão ser
usados em publicações e nas mídias audiovisuais/sociais, incluindo, imprensa escrita,
televisão, internet, publicações corporativas e exposições, entre outras. A imagem dos
alunos pode ser usada para promoção do Programa. Os alunos não receberão
remuneração por essa atividade promocional.
5.2 As associações inscritas poderão realizar a divulgação do Programa em mídias
audiovisuais/sociais, mediante aprovação prévia por parte da Sarepta Farmacêutica e do
Curseduca.

6. Contatos
Curseduca: suporte@curseduca.com
Sarepta: advocacybr@sarepta.com

7. Cronograma Provisório
• Abertura das inscrições: 23 de novembro de 2020.

Para mais informações, acesse:
https://muni.sareptafarmaceutica.com.br/

https://www.sareptafarmaceutica.com.br/pt

