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SERVIÇOS DE TREINAMENTO: TERMOS E CONDIÇÕES 
TRAINING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
Em caso de discrepância ou conflito entre as versões em inglês e não inglês, a versão em inglês prevalecerá. / In the event of a discrepancy or conflict 
between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 
 

Estes Termos e Condições de Serviços de Treinamento (“Termos de 
Serviço”) regem os Serviços de treinamento não credenciados realizados 
pela NSF para o Cliente.  Cada Proposta deve descrever os Serviços 
específicos. Os Termos Gerais, estes Termos de Serviço e a Proposta 
serão coletivamente referidos neste documento como o “Contrato”.  
Quaisquer variações dos Termos Gerais e dos Termos de Serviço serão 
identificadas na Proposta e se aplicarão apenas aos Serviços 
identificados. Se não estiver definido neste documento, os termos em 
maiúsculas nestes Termos de Serviço terão a mesma definição 
identificada nos Termos Gerais. 
 
1. O prazo do Contrato continuará até a conclusão dos Serviços ou 

conforme indicado de outra forma na Proposta aplicável. 
2. Os Serviços e os Resultados não constituem certificação ou registro 

pela NSF. 
3. Todas as despesas relativas aos Serviços serão definidas em sua 

Proposta, incluindo, mas não se limitando a, despesas de viagem e 
acesso a Materiais de Treinamento. "Materiais de Treinamento" 
significam os trabalhos de autoria, invenções, produtos de trabalho 
da NSF e/ou materiais fornecidos ou transmitidos pela NSF em ou 
em conexão com qualquer sessão de treinamento, incluindo, mas 
não limitado a, esboços de cursos, apresentações em PowerPoint, 
apresentações de slides, apostilas, planilhas, listas de verificação, 
etc.   

4. O Cliente reconhece e concorda que todos os Materiais de 
Treinamento, incluindo, mas não se limitando a todos os direitos de 
propriedade intelectual e outros direitos sobre tais Materiais de 
Treinamento, são de propriedade exclusiva da NSF em sua 
totalidade, que tais Materiais de Treinamento são propriedade 
intelectual e/ou industrial de NSF, e que tais Materiais de 
Treinamento são propriedade intelectual pré-existente da NSF, bem 
como suas informações confidenciais.  Para evitar dúvidas, nada 
neste Contrato transmite qualquer propriedade ou direito sobre tais 
Materiais de Treinamento, exceto para o uso limitado fornecido na 
próxima frase.  Não obstante qualquer disposição em contrário neste 
Contrato, o Cliente, juntamente com seus funcionários, executivos, 
diretores, contratados e todos os participantes de qualquer sessão 
de treinamento devem: (a) sempre manter os Materiais de 
Treinamento confidenciais e não divulgar, publicar, distribuir, dar ou 
vender os Materiais de Treinamento ou partes deles para ou com 
terceiros ou qualquer pessoa que não compareça à sessão de 
treinamento; (b) limitar o uso dos Materiais de Treinamento para fins 
educacionais internos do participante individual; e (c) não copiar, 
publicar, distribuir, dar, vender, modificar, transmitir, criar trabalhos 
derivados ou usar para qualquer finalidade (que não seja a finalidade 
de educação interna do participante individual) tais Materiais de 
Treinamento sem o consentimento expresso por escrito de NSF.  Os 
Materiais de Treinamento não são vendidos separadamente; 
qualquer funcionário ou pessoa do Cliente que deseje usar os 
Materiais de Treinamento deve participar de uma sessão de 

These Training Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
non-accredited training Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, these 
Service Terms and the Proposal shall collectively be referred to herein as 
the “Agreement.”  Any variations to the General Terms and Service Terms 
shall be identified on the Proposal and apply only to the identified 
Services. If not defined herein, the capitalized terms in these Service 
Terms shall have the same definition as identified in the General Terms. 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF. 
3. All expenses relating to the Services shall be set forth in your 

Proposal, including, but not limited to, travel expenses and access 
to Training  Materials.  “Training Materials” mean the works of 
authorship, inventions, work product of NSF, and/or materials 
supplied by or conveyed by NSF at or in connection with any training 
session, including but not limited to course outlines, PowerPoint 
presentations, slide decks, handouts, worksheets, checklists, etc.   

4. Client acknowledges and agrees that all Training Materials, including 
but not limited to all intellectual property rights and other rights in and 
to such Training Materials, are owned exclusively by NSF in their 
entirety, that such Training Materials are the intellectual and/or 
industrial property of NSF, and that such Training Materials are the 
pre-existing intellectual property of NSF as well as its confidential 
information.  For avoidance of doubt, nothing in this Agreement 
conveys any ownership or right in such Training Materials, except 
for the limited use provided in the next sentence.  Notwithstanding 
anything to the contrary in this Agreement, Client along with its 
employees, officers, directors, contractors, and all attendees of any 
training session shall: (a) at all times keep the Training Materials 
confidential and shall not disclose, publish, distribute, give or sell the 
Training Materials or portions thereof to or with any third party or any 
person not attending the training session; (b) limit the use of the 
Training Materials for internal educational purposes of the individual 
attendee; and (c) not copy, publish, distribute, give, sell, modify, 
transmit, create derivative works, or otherwise use for any purpose 
(other than the internal education purpose of the individual attendee) 
such Training Materials without the express written consent of NSF.  
The Training Materials are not sold separately; any employee or 
person of Client desiring to use the Training Materials must attend a 
subsequent training session of NSF as described in a Proposal.  
Client acknowledges and agrees that certain training shall require 
Client to purchase or license rights in a particular standard owned 
by a third party, and Client agrees to do so on its own without any 
obligation of NSF to provide such standard.  Client acknowledges 
and agrees to take all appropriate steps at the request of NSF to 
maintain and to secure for NSF all rights and benefits in and to the 
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treinamento posterior da NSF conforme descrito em uma Proposta.  
O Cliente reconhece e concorda que determinado treinamento exigirá 
que o Cliente compre ou licencie direitos em um determinado padrão 
de propriedade de terceiros, e o Cliente concorda em fazê-lo por 
conta própria, sem qualquer obrigação da NSF de fornecer tal 
padrão.  O Cliente reconhece e concorda em tomar todas as medidas 
apropriadas a pedido da NSF para manter e garantir para a NSF 
todos os direitos e benefícios relativos aos Materiais de Treinamento 
e para proteger os direitos exclusivos da NSF sobre os Materiais de 
Treinamento. 

5. Alguns dos Materiais de Treinamento estarão na forma de folhetos 
na ou para a sessão de treinamento, conforme indicado pela NSF.  
Outros Materiais de Treinamento, por exemplo, apresentações em 
PowerPoint usadas pelo apresentador da NSF durante a sessão de 
treinamento, não serão fornecidos em cópia impressa ou formato 
eletrônico. 

6. A gravação ou conferência de áudio e vídeo das sessões de 
treinamento é estritamente proibida, a menos que previamente 
acordado separadamente em uma Proposta. 

Training Materials and to otherwise protect NSF’s sole rights in the 
Training Materials. 

5. Some of Training Materials will be in the form of handouts at or for 
the training session, as directed by NSF.  Other Training Materials, 
e.g., PowerPoint presentations used by NSF presenter during the 
training session, will not be provided in hard copy or electronic 
format. 

6. Audio and video recording or conferencing of the training sessions 
is strictly prohibited, unless previously separately agreed upon in a 
Proposal. 

 
 


