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 A presente Política de Cookies é um 

documento complementar à Política de 

Proteção de Dados Pessoais da EPA 

Training Center, disponível no site. Aqui, 

você encontrará informações objetivas e 

claras sobre o que são Cookies, quais 

Cookies utilizamos em nossas aplicações, 

qual papel desempenham e como 

configurá-los. 

1. O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto 

ou fragmentos de informação que são 

baixados em seu computador, smartphone 

ou qualquer outro dispositivo com acesso à 

internet quando você visita nossa 

aplicação. 

Eles contêm informações sobre a sua 

navegação em nossas páginas e retêm 

apenas informações relacionadas à suas 

preferências.  

Assim, essa página consegue armazenar e 

recuperar os dados sobre os seus hábitos 

de navegação, de forma a melhorar a 

experiência de uso, por exemplo. É 

importante frisar que eles não contêm 

informações pessoais específicas, como 

dados sensíveis ou bancários. 

O seu navegador armazena os cookies no 

disco rígido, mas ocupam um espaço de 

memória mínimo, que não afetam o 

desempenho do seu computador. A 

maioria das informações são apagadas 

logo ao encerrar a sessão, como você verá 

no próximo tópico.

This Cookies Policy is a complementary 

document to the Personal Data Protection 

Policy of EPA Training Center, available on 

the website. Here, you will find objective 

and clear information about what Cookies 

are, which Cookies we use in our 

applications, what role they play and how to 

configure them. 

1. What are Cookies? 

Cookies are small text files or pieces of 

information that are downloaded to your 

computer, smartphone or any other device 

with internet access when you visit our 

application. 

They contain information about your 

browsing on our pages and only retain 

information related to your preferences. 

Thus, this page can store and retrieve data 

about your browsing habits, in order to 

improve the user experience, for 

example. It is important to note that they do 

not contain specific personal information, 

such as sensitive or banking data. 

Your browser stores cookies on your hard 

drive, but they occupy minimal memory 

space, which do not affect your computer's 

performance. Most of the information is 

erased right after logging out, as you'll see 

in the next topic 
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1.1. Tipos de Cookies 

Os cookies, quanto a seus proprietários, 

podem ser: 

a) Cookies proprietários: são 

cookies definidos por nós ou por 

terceiros em nosso nome 

b) Cookies de terceiros: são cookies 

definidos por terceiros confiáveis em 

nossa aplicação 

c) Os cookies, quanto ao seu tempo de 

vida, podem ser: 

d) Cookies de sessão ou 

temporários: são cookies que 

expiram assim que você fecha o seu 

navegador, encerrando a sessão. 

e) Cookies persistentes ou 

permanentes: são cookies que 

permanecem no seu dispositivo 

durante um período determinado ou 

até que você os exclua. 

f) Os cookies, quanto a sua finalidade, 

podem ser: 

g) Cookies necessários: são cookies 

essenciais que possibilitam a 

navegação em nossas aplicações e 

o acesso a todos os recursos; sem 

estes, nossos serviços podem 

apresentar mal desempenho ou não 

funcionar. 

h) Cookies de desempenho: são 

cookies que otimizam a forma que 

nossas aplicações funcionam, 

coletando informações anônimas 

sobre as páginas acessadas. 

 

1.1. Types of Cookies 

Cookies, as to their owners, can be: 

a) Proprietary cookies: these are 

cookies set by us or by third parties 

on our behalf. 

b) Third party cookies: these are 

cookies set by trusted third parties in 

our application. 

c) Cookies, regarding their lifetime, can 

be: 

d) Session or temporary cookies: 

these are cookies that expire as 

soon as you close your browser, 

ending your session. 

e) Persistent or permanent cookies: 

These are cookies that remain on 

your device for a specified period or 

until you delete them. 

f) Cookies, as to their purpose, can be: 

g) Necessary cookies: they are 

essential cookies that allow you to 

browse our applications and access 

all features; without them, our 

services may perform poorly or not 

work. 

h) Performance cookies: These are 

cookies that optimize the way our 

applications work, collecting 

anonymous information about the 

pages accessed. 

i) Functionality cookies: These are 

cookies that remember your 

preferences and choices (such as 

your username) 
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i) Cookies de funcionalidade: são 

cookies que memorizam suas 

preferências e escolhas (como seu 

nome de usuário)  

j) Cookies de publicidade: são 

cookies que direcionam anúncios 

em função dos seus interesses e 

limitam a quantidade de vezes que o 

anúncio aparece. 

2. Por que usamos Cookies? 

A EPA Training Center utiliza Cookies para 

fornecer a melhor experiência de uso, 

tornando nossas aplicações mais fáceis e 

personalizadas, tendo por base suas 

escolhas e comportamento de navegação. 

Assim, buscamos entender como você 

utiliza nossas aplicações e ajusta o 

conteúdo para torná-lo mais relevante para 

você, além de lembrar de suas 

preferências. 

Os Cookies participam deste processo 

porquanto armazenam, leem e executam 

os dados necessários para cumprir com o 

nosso objetivo. 

 

j) Advertising cookies: These are 

cookies that target ads based on 

your interests and limit the number 

of times the ad appears. 

 

2. Why do we use Cookies? 

EPA Training Center uses Cookies to 

provide the best user experience, making 

our applications easier and more 

personalized, based on your choices and 

browsing behavior. 

Thus, we seek to understand how you use 

our applications and adjust the content to 

make it more relevant to you, also 

remembering your preferences. 

Cookies participate in this process as they 

store, read and execute the data necessary 

to fulfill our objective. 
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3. Que tipo de Cookies utilizamos?  

Utilizamos um Cookie de funcionalidade. Segue abaixo: 

 

Cookie Tempo Propriedade Descrição 

Formulário de 

contato 
Permanente  

De terceiro (pois é 

um plugin) 

O cookie de formulário é 

utilizado para receber os 

contatos do site.  

 

3. What kind of Cookies do we use?  

We use a Functionality cookie. See below: 

  

Cookie Time Property  Description 

Contact 

Form 
Permanent  

Third party (as it is a 

plugin) 

 The form cookie is used to receive 

contacts from the website.  

4. Gerenciamento dos Cookies 

A instalação dos cookies está sujeita ao 

seu consentimento. Apesar da maioria dos 

navegadores estar inicialmente 

configurada para aceitar cookies de forma 

automática, você pode rever suas 

permissões a qualquer tempo, de forma a 

bloqueá-los, aceitá-los ou ativar 

 

4.  Cookies Management 

Installation of cookies is subject to your 

consent. Although most browsers are 

initially set to automatically accept cookies, 

you can review your permissions at any 

time in order to block them, accept them or 

activate notifications when some cookies 

are sent to your device.  
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notificações para quando alguns cookies 

forem enviados ao seu dispositivo.  

Atualmente, na primeira vez que você 

acessa nossas aplicações, será requerida 

a sua concordância com a instalação 

destes. Apenas após a sua aceitação eles 

serão ativados. 

Para tanto, utilizamos um sistema 

de (banner de informações ou outro 

mecanismo que alerta e solicita o 

consentimento) na página inicial da EPA.  

Dessa maneira, não apenas solicitamos 

sua concordância, mas também 

informamos que a navegação continuada 

em nossos sites será entendida como 

consentimento.  

Como já dito, você pode, a qualquer tempo 

e sem nenhum custo, alterar as 

permissões, bloquear ou recusar os 

Cookies. Você também pode configurá-los 

caso a caso. Todavia, a revogação do 

consentimento de determinados Cookies 

pode inviabilizar o funcionamento correto 

de alguns recursos da plataforma. 

Para gerenciar os cookies do seu 

navegador, basta fazê-lo diretamente nas 

configurações do navegador, na área de 

gestão de Cookies. 

Você pode acessar tutoriais sobre o tema 

diretamente nos links abaixo: 

Se você usa o Internet Explorer. 

Se você usa o Firefox. 

Se você usa o Safari. 

Se você usa o Google Chrome. 

Se você usa o Microsoft Edge 

 

 

 

Currently, the first time you access our 

applications, you will be required to agree 

to their installation. Only after acceptance 

will they be activated. 

For this purpose, we use a 

system (information banner or other 

mechanism that alerts and requests 

consent) on the EPA homepage. In this 

way, we not only ask for your agreement, 

but we also inform you that your continued 

browsing on our sites will be understood as 

consent.     

As already said, you can, at any time and at 

no cost, change permissions, block or 

refuse Cookies. You can also configure 

them on a case-by-case basis. However, 

the revocation of consent to certain 

Cookies may make it impossible for some 

platform features to work correctly. 

To manage your browser's cookies, just do 

it directly in your browser settings, in the 

Cookies management area. 

You can access tutorials on the topic 

directly from the links below: 

If you use Internet Explorer .  

If you use Firefox .  

If you use Safari .  

If you use Google Chrome .  

If you use Microsoft Edge .  

If you use Opera .  

 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fco%3DGENIE.Platform%253DDesktop%26oco%3D1%26hl%3Dpt-BR
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=en&u=https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/%23cookies#cookies
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Se você usa o Opera. 

 

5. Disposições finais 

Para a EPA Training Center, a privacidade 

e confiança são fundamentais para a nossa 

relação com você. Estamos sempre nos 

atualizando para manter os mais altos 

padrões de segurança  

Assim, reservamo-nos o direito de alterar 

esta Política de Cookies a qualquer tempo. 

As mudanças entrarão em vigor logo após 

a publicação, e você será avisado. 

Ao continuar a navegação nas nossas 

aplicações após essa mudança se tornar 

eficaz, você concorda com elas. 

Aconselhamos que você sempre verifique 

esta Política, bem como a nossa Política de 

Privacidade. 

Em caso de dúvidas sobre esta Política de 

Cookies, entre em contato conosco pelos 

seguintes meios: 

• compliance@epa.aero 

• +55 41 9218-1159 

5. Final provisions 

For EPA Training Center, privacy and trust 

are essential to our relationship with 

you. We are in constant update to maintain 

the highest safety standards.  

Therefore, we reserve the right to change 

this Cookie Policy at any time. Changes will 

take effect shortly after posting, and you will 

be notified. 

By continuing to browse our applications 

after this change becomes effective, you 

agree to them. We advise you to always 

check this Policy and our Privacy Policy. 

If you have any questions about this Cookie 

Policy, please contact us through the 

following means: 

 

• compliance@epa.aero 

+55 41 9218-1159 

 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
mailto:compliance@epa.aero
mailto:compliance@epa.aero

