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POLÍTICA DE COOKIES 

 

  As Faculdades Integradas de Taquara – Faccat -, em atenção ao disposto na Lei nº 

12.965, de 23 de abril de 2014, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com respeito à 

integridade da privacidade dos dados pessoais de seus titulares, no intuito de garantir segurança 

e tranquilidade aos usuários, dedica-se a esclarecer e divulgar a sua política de utilização de 

dados, para que todos, de forma transparente, compreendam quais informações são obtidas e 

como são utilizadas.  

A Faccat utiliza cookies para assegurar que será oportunizada ao usuário uma adequada 

experiência enquanto visita seu site. Os cookies estão divididos em categorias, alguns, como 

sessões de login, são necessários para fornecer funcionalidades essenciais, motivo pelo qual 

não podem ser desativados. Outros cookies são coletados com a finalidade de aprimorar o 

desempenho do website, e, com isso, a experiência do usuário, por meio de um conteúdo 

personalizado, mediante a análise de tráfego. Esses cookies poderão incluir cookies de terceiros, 

os quais poderão rastrear o uso dos nossos sites. O usuário poderá alterar as configurações de 

cookies a qualquer momento que julgar necessário. 

O objetivo da presente Política de Cookies é informar sobre o uso de cookies ou 

tecnologias de armazenamento similares nos sites de domínio da Faccat. 

Além disso, diante da dinâmica que envolve o tratamento de dados pessoais, a Faccat, 

com o objetivo de assegurar regras claras e atualizadas, poderá alterar esta Política de Cookies, 

recomendando-se, por isso, sua leitura periódica. 

 

O que são cookies? 

 

Os cookies são pequenos arquivos de texto, cujas informações são guardadas no 

dispositivo utilizado pelo usuário para acessar páginas dos sites da Faccat, servindo para 

distinguir os tipos de acessos feitos e para salvar determinadas informações, tais como a origem 

do acesso (endereço IP), o sistema operacional, o navegador utilizado, entre outras. Quando o 

usuário voltar a acessar o site da Instituição, a partir do mesmo dispositivo, a informação 

armazenada nos cookies será novamente enviada para o nosso site institucional. 
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Por meio dessa informação, que é salva e devolvida, o site reconhece quem já acessou 

usando o navegador. A Faccat utiliza essa informação para desenvolver e exibir o site de forma 

otimizada, de acordo com suas preferências. Além disso, seus dados pessoais apenas serão 

guardados mediante o seu consentimento, ou se tal for estritamente necessário para que possa 

continuar utilizando os serviços acessados. 

A Faccat utiliza cookies para melhorar o desempenho da navegação, eliminando a 

necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações, aumentando a rapidez e a 

eficiência da resposta, proporcionando, enfim, uma melhor experiência. Esses cookies ajudam 

a determinar a utilidade, o interesse e o número de usuários das nossas páginas, mantendo as 

suas escolhas durante a sua navegação, como, por exemplo, o idioma da página. 

 

 TIPOS DE COOKIES 

 

a) Cookies estritamente necessários 

 

 Estes cookies são essenciais para que o website funcione, razão pela qual não podem 

ser desativados nos sistemas. São, porém, automaticamente removidos quando o navegador 

fecha ou termina a sessão. São unicamente atribuídos em resposta a ações com pedidos de 

serviço (ex. escolha das preferências de privacidade, início de sessão ou preenchimento de 

formulários). O usuário pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses 

cookies, mas partes do website poderão não funcionar corretamente. 

A Faccat somente utiliza cookies estritamente necessários após o usuário realizar o login 

(autenticação) no site. 

 

b) Cookies funcionais 

 

 Os cookies de funcionalidade permitem que o site guarde informações que já foram 

fornecidas (por exemplo, o nome registrado, ou o idioma selecionado) e, com base nisso, 

oferecem ao usuário funcionalidades otimizadas e personalizadas. Esses cookies apenas 

recolhem e guardam informação anônima, sem compartilhamento com sites externos. 
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A Faccat somente utiliza cookies funcionais após o usuário realizar o login 

(autenticação) no site, conforme segue: 

 

Sistema Nome do cookie Vida útil 

Portal da Faccat has_js Expira ao fechar navegador 

_57a3b (rocket.chat) Expira ao fechar navegador 

SAGA 2 SIDsaga2 Expira ao fechar navegador 

_57a3b (rocket.chat) Expira ao fechar navegador 

NID (rocket.chat) Expira ao fechar navegador 

SAGA SIDsaga Expira ao fechar navegador 

SEER OJSSID Expira ao fechar navegador 

Gnuteca PHPSESSID Expira ao fechar navegador 

Banco de Talentos laravel_session 2 horas 

XSRF-TOKEN 2 horas 

Intranet laravel_session 2 horas 

XSRF-TOKEN 2 horas 

_gat 1 minuto 

_ga 2 anos 

_gid 1 dia 

G_ENABLED_IDPS  

Não definido 

GO laravel_session 2 horas 

XSRF-TOKEN 2 horas 

_gat 1 minuto 

_ga 2 anos 

_gid 1 dia 

G_ENABLED_IDPS Não definido 
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Sistema Nome do cookie Vida útil 

Blog da Matemática 

(blogspot) 

NID 6 meses 

PHPSESSID Não definido 

Blog do turismo 

(Wix) 

_wixB3 6 meses 

bSession 30 minutos 

XSRF-TOKEN 1 segundo 

 

c) Cookies de desempenho 

 

Permitem contar visitas e fontes de tráfego para medir e melhorar o desempenho do 

website. Ajudam a compreender quais as páginas mais e menos visitadas e como os visitantes 

navegam pelo website. Toda a informação que esses cookies recolhem é agregada e 

anonimizada. 

Os seguintes cookies de desempenho são utilizados em nosso site: 

  

Sistema Nome do Cookie Descrição/Objetivo Vida útil 

Moodle _ga Registra um ID exclusivo, usado para 

gerar dados estatísticos sobre como o 

visitante usa o site. 

2 anos 

_gat Usado pelo Google Analytics para 

acelerar a taxa de solicitações. 

Sessão 

_gid Registra um ID exclusivo, usado para 

gerar dados estatísticos sobre como o 

visitante usa o site. 

Sessão 

Wordpres

s 

wordpress_[hash] Armazena dados de autenticação. 14 dias 

wordpress_logged_in_

[hash] 

Identifica qual usuário está logado. 14 dias 

wp-settings-{time}-

[UID] 

Usado para personalizar a visualização 

da interface do site. 

14 dias 

comment_author_{HA

SH} 

Utilizado para autopreenchimento em 

campos de comentários. 

1 ano 
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Sistema Nome do Cookie Descrição/Objetivo Vida útil 

comment_author_emai

l_{HASH} 

Utilizado para autopreenchimento em 

campos de comentários. 

1 ano 

comment_author_url_

{HASH} 

Utilizado para autopreenchimento em 

campos de comentários. 

1 ano 

Sistema 

de auto 

cadastro 

para 

visitantes 

na rede 

xsrf-token Segurança do framework 2 horas 

laravel_session Armazena dados de autenticação. 2 horas 

Portal da 

Faccat 

_gat_gtag_UA_35425

050_5 

Google Analytics 1 minuto 

_gat Google Analytics 1 minuto 

_ga Google Analytics 2 anos 

_gid Google Analytics 1 dia 

 

 

Nome Descrição/Objetivo Vida útil 

_ga Registra um ID único, que é 

usado para gerar dados 

estatísticos sobre como o 

visitante usa o website. 

  

2 anos 

_gat Usado pelo Google Analytics 

para controlar a taxa de 

solicitação. 

1 dia 

_gid Registra um ID único, que é 

usado para gerar dados 

estatísticos sobre como o 

visitante usa o website. 

1 dia 
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d) Cookies de publicidades 

 

  Estes cookies são atribuídos a parceiros de publicidade a partir de um website. Podem 

ser utilizados pelas empresas parceiras para construir um perfil de seu interesse e mostrar-lhe 

anúncios relevantes em outros websites. Funcionam por identificação única do seu navegador 

e dispositivo. Ao não permitir esses cookies, o usuário não desfrutará da publicidade 

personalizada em diferentes websites. 

 

A Faccat não utiliza cookies de publicidade. 

 

CONSENTIMENTO PARA O USO DE COOKIES 

   

Ao navegar nos sites da Faccat, para todos os efeitos, como forma expressa de 

consentimento, o usuário concorda com a presente Política de Cookies. 

   

Gerenciamento de cookies 

 

O usuário poderá configurar seu navegador de Internet para impedir o armazenamento 

de cookies em seu disco rígido, bem como ser sempre questionado se concorda com a ativação 

de cookies. Além disso, é possível, a qualquer momento, apagar os cookies que foram colocados 

em seu dispositivo. Para informações mais detalhadas, utilize a função “Ajuda” de seu 

navegador. 

Alertamos que, ao bloquear cookies em nossos sites, não há garantia do correto 

desempenho de suas funcionalidades, não sendo possível, talvez, acessar determinadas áreas. 

 

SEGURANÇA 

 

  A Faccat dispõe de processos e equipamentos de segurança para proteger seu site e 

bancos de dados, de forma a garantir a integridade de suas informações pessoais. A utilização 

de cookies, em especial dos cookies de sessão, permite garantir a disponibilidade dos dados ao 

mesmo tempo que mantém a sua privacidade. 
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Todas as informações armazenadas são tratadas como confidenciais e poderão ser 

utilizadas nas formas autorizadas pela legislação específica, ou em atendimento a demandas 

judiciais. 

 

 


