Política sobre cookies
Nossa política sobre o uso de cookies em sites da Oxford University Press

Uso de cookies
A OUP usa cookies e outras tecnologias para coletar informações sobre o site. A coleta dessas informações
ajuda a OUP a facilitar a navegação pelo site. Ela nos permite melhorá-lo, promover confiança e segurança e
monitorar o fluxo de páginas do site.
Se você desativar ou recusar os cookies, talvez não consiga acessar algumas partes do site, e alguns recursos
poderão não funcionar corretamente ou não estar disponíveis para você.
Se você optar por aceitar nossos cookies, também poderá excluí-los posteriormente de seu computador
(consulte a seção "Gerenciamento de cookies" a seguir). Se você excluir os cookies, todas as configurações e
preferências controladas por eles serão excluídas, sendo necessário recriá-las na sua próxima visita ao site.
A OUP também poderá monitorar determinadas informações sobre o uso que você faz do site por meio de
código JavaScript, Web beacons e provedores de análise de sites terceiros.
Ao usar o site, você concorda com as disposições estabelecidas nesta Política sobre cookies.

O que são cookies?
Cookies são arquivos de texto que contêm uma pequena quantidade de informações que são baixadas para o
seu dispositivo ao visitar um site. Em seguida, os cookies são reenviados para o site de origem em cada visita
subsequente ou para outro site que reconheça esses cookies. Os cookies são úteis porque permitem que um
site reconheça o dispositivo de um usuário. Você pode obter mais informações sobre cookies nos sites:
www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu.
Os cookies têm várias funções, como permitir a navegação entre as páginas com eficiência, lembrar suas
preferências e, de maneira geral, melhorar a experiência do usuário. Eles também podem ajudar a garantir que
os anúncios exibidos online sejam mais pertinentes a você e seus interesses.
Alguns cookies são alocados ao seu dispositivo somente durante sua visita a um site e são denominados
cookies baseados em sessão. Esses cookies expiram automaticamente quando você fecha o navegador. Outro
tipo de cookie conhecido como "persistente" permanece em seu dispositivo por um determinado período.
Além disso, alguns sites contêm cookies de terceiros, ou seja, que são definidos por um domínio de terceiros.
Os cookies usados no site foram classificados com base nas categorias encontradas no ICC UK Cookie Guide
(Guia de Cookies do Reino Unido da ICC).
Resumimos essas categorias na seção "Categorias de cookies" a seguir.
Você também pode visualizar os cookies e a sua funcionalidade, bem como os cookies usados em cada site, em
nosso Diretório de cookies.

Categorias de cookies
Classificamos os cookies usados no site com base no ICC UK Cookie Guide (Guia de Cookies do Reino Unido da
ICC).

As categorias são as seguintes:

Cookies estritamente necessários
Esses cookies são essenciais para permitir a navegação pelo site e o uso de seus recursos, como o acesso a
áreas seguras. Sem eles, os serviços selecionados, como cestas de compras ou faturamento eletrônico, não
podem ser fornecidos. Como esses cookies são estritamente necessários, não precisamos solicitar o seu
consentimento para usá-los.
Você pode, a qualquer momento, restringir, desativar ou excluir os cookies ajustando as configurações do
navegador. Para obter mais informações, consulte a seção "Gerenciamento de cookies" a seguir. No entanto,
talvez você não consiga acessar algumas partes do site, e alguns recursos poderão não funcionar corretamente
ou não estar disponíveis para você.

Cookies de desempenho
Esses cookies coletam informações sobre como os visitantes usam um site, por exemplo, quais páginas eles
acessam com mais frequência e se são exibidas mensagens de erro das páginas. Esses cookies não coletam
informações que identifiquem um visitante. Todas as informações coletadas por eles são agregadas e,
portanto, são anônimas. Elas são usadas apenas para melhorar o desempenho do site. Além disso, alguns
desses cookies são de análise, definidos com software de análise da Web de terceiros, que nos permitem
entender mais sobre como nosso site é usado.
Por exemplo, alguns sites usam cookies do Google Analytics para ajudar os proprietários desses sites a
monitorar o tráfego, mas eles não coletam informações que identifiquem os visitantes. Os proprietários desses
sites também podem usar esses cookies para realçar produtos e/ou serviços considerados de interesse para
você com base no uso dos sites.
Ao usar nosso site, você concorda que a OUP possa colocar esses tipos de cookies em seu dispositivo. Para
obter detalhes dos cookies usados, clique em nosso link para o diretório de cookies a seguir: Diretório de
cookies.
Você pode, a qualquer momento, restringir, desativar ou excluir os cookies ajustando as configurações do
navegador. Para obter mais informações, consulte a seção "Gerenciamento de cookies" a seguir. No entanto,
se você fizer isso, talvez não consiga acessar algumas partes do site, e alguns recursos poderão não funcionar
corretamente ou não estar disponíveis para você.

Cookies de funcionalidade
Esses cookies permitem que os sites se lembrem das escolhas feitas por você (como nome, idioma e a região
em que você está) e forneçam recursos aprimorados e mais pessoais. Por exemplo, um site pode fornecer
relatórios sobre o clima local ou notícias sobre o trânsito armazenando em um cookie a região na qual você
está localizado. Esses cookies também podem ser usados para lembrar as alterações feitas no tamanho do
texto, nas fontes e em outras partes das páginas que você pode personalizar. Eles também podem ser usados
para fornecer serviços que você solicitou, como assistir a um vídeo ou fazer comentários em um blog. As
informações que esses cookies coletam podem ser transformadas em dados anônimos e não podem monitorar
sua atividade de navegação em outros sites além do visitado.
Ao usar nosso site, você concorda que a OUP possa colocar esses tipos de cookies em seu dispositivo. Para
obter detalhes dos cookies usados, clique em nosso link para o diretório de cookies a seguir: Diretório de
cookies.
Você pode, a qualquer momento, restringir, desativar ou excluir os cookies ajustando as configurações do
navegador. Para obter mais informações, consulte a seção "Gerenciamento de cookies" a seguir. No entanto,

se você fizer isso, talvez não consiga acessar algumas partes do site, e alguns recursos poderão não funcionar
corretamente ou não estar disponíveis para você.

Cookies de segmentação ou publicidade
Esses cookies são usados para exibir anúncios que sejam pertinentes a você e seus interesses. Eles também
podem ser usados para limitar o número de vezes que um anúncio é exibido, bem como ajudar a medir a
eficácia da campanha publicitária. Em geral, eles são colocados por redes de publicidade com a permissão do
operador do site. Eles lembram que você visitou um site, e essas informações são compartilhadas com outras
organizações, como anunciantes. Quase sempre, os cookies de segmentação ou publicidade serão vinculados à
funcionalidade do site fornecida pelas outras organizações.
Ao usar nossos sites, você concorda que a OUP possa colocar esses tipos de cookies em seu dispositivo. Para
obter detalhes dos cookies usados, clique em nosso link para o diretório de cookies a seguir: Diretório de
cookies.
Você pode, a qualquer momento, restringir, desativar ou excluir os cookies ajustando as configurações do
navegador. Para obter mais informações, consulte a seção "Gerenciamento de cookies" a seguir. No entanto,
se você fizer isso, talvez não consiga acessar algumas partes do site, e alguns recursos poderão não funcionar
corretamente ou não estar disponíveis para você.

Diretório de cookies
De acordo com a prática recomendada, disponibilizamos no diretório informações sobre os cookies usados em
nosso site. Para obter mais informações, clique no link a seguir: Diretório de cookies.

Gerenciamento de cookies
Você pode gerenciar os cookies (exceto flash cookies) armazenados em seu dispositivo ajustando as
configurações do navegador. Isso permitirá que você recuse todos os cookies, restrinja os cookies
armazenados em seu dispositivo ou até mesmo exclua os que já tiverem sido definidos.
É possível ajustar as configurações do navegador de seu dispositivo usando a função "Ajuda" no navegador.
Você também pode visitar www.aboutcookies.org para obter instruções para ajustar a configuração do
navegador de seu dispositivo. Esse site contém informações completas sobre como ajustar as configurações de
uma grande variedade de navegadores.
Os flash cookies não podem ser desativados ajustando as configurações do navegador do dispositivo. Alguns
fabricantes de navegadores estão desenvolvendo soluções para permitir a desativação dos flash cookies por
meio do uso das configurações do navegador de seu dispositivo, mas atualmente, se você desejar restringi-los
ou bloqueá-los, deverá fazê-lo no site da Adobe. A esse respeito, visite:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
Se você desativar ou recusar cookies, alguns recursos não estarão disponíveis ou não funcionarão
corretamente, e talvez você não consiga acessar algumas partes do site.

