
PACOTE ADOBE - ACESSO GRATUITO 

O presente benefício disponibiliza gratuitamente a licença do pacote Adobe Creative 
Cloud exclusivamente para alunos com matrícula ativa nos seguintes cursos: CURSO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING DIGITAL (recebe a partir do segundo módulo 
do curso) CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO (recebe a partir 
do segundo módulo do curso) CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO 
(recebe a partir do segundo módulo do curso) CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
DESIGN DE GAMES (recebe a partir do segundo módulo do curso) CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM DESIGN EDITORIAL (recebe a partir do segundo módulo do curso) 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES (recebe a partir do 
segundo módulo do curso) CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA 
(recebe a partir do segundo módulo do curso) CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM 
JORNALISMO (recebe a partir do primeiro módulo do curso) CURSO SUPERIOR DE 
BACHARELADO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAGANDA (recebe a 
partir do primeiro módulo do curso). O pacote inclui 27 aplicativos/serviços para 
utilização, constantes do Pacote Adobre Creative Cloud, podendo sua quantidade de 
softwares ser alterada pelo fornecedor sem prévia comunicação. Sendo eles: Acrobat Pro 
Photoshop Illustrator InDesign Premiere Pro After Effects Lightroom XD Animate 
LIghtroom Classic Dreamweaver Dimension Audition InCopy Character Animator Capture 
Fresco Bridge Premiere Rush Photoshop Express Photoshop Camera Media Encoder Aero 
Lightroom Web Adobe Scan Fill & Sign Acrobat Reader DISPOSIÇÕES GERAIS: 
· O pacote Adobe Creative Cloud deverá ser instalado pelo próprio aluno, podendo 
inclusive ser utilizado pelo celular, caso o dispositivo tenha capacidade de 
armazenamento. Os aplicativos, inclusive, não dependem de conexão com a internet para 
funcionamento. 
· O pacote estará disponível durante o período de ofertas regulares de disciplinas 
(unidades curriculares) dos cursos já citados. Em caso de cursos de maior duração, 
como bacharelados e licenciaturas, o acesso ao software será liberado do primeiro ao 
último módulo. Nos Cursos Superiores de Tecnologia, o acesso será liberado a partir do 
segundo até o último módulo. Em ambos os casos o acesso será retirado com o fim do 
período de ofertas regulares de disciplinas da turma onde o aluno iniciou o curso. 
· Se o aluno for reprovado em disciplinas, ou não concluir suas atividades obrigatórias de 
estágio, TCC, Atividades de Extensão e Atividades Complementares, a oferta dos 
softwares é interrompida com a oferta de disciplinas regulares do curso/turma. Após o 
término das ofertas regulares de disciplinas, o aluno deverá ir ao polo e usar os 
softwares no local. 
· Os polos podem comprar as licenças da Uninter para usar em seus laboratórios. 
Inclusive, não há necessidade de mais do que uma licença por polo, visto que estas 
licenças visam o atendimento de alunos em condições especiais de oferta de unidades 
curriculares. 
· O serviço não estará disponível nos casos de matrícula trancada, em abandono ou 
cancelada, além disso, a sua utilização está restrita ao desenvolvimento de atividades 
acadêmicas. Desta forma, não é permitido enviar, armazenar, publicar e manusear 
materiais que promovam quaisquer outras atividades fora deste contexto, principalmente 
aquelas que violam a legislação e os termos de uso desta licença. 
  



· Para ter acesso ao benefício, o aluno precisa estar em situação de matrícula ativa 
dentro do sistema, e dentro do período de oferta regular de disciplinas. A liberação das 
licenças acontece automaticamente quando o aluno se enquadra nos critérios expostos. 
Após a ativação, o pacote Adobe Creative Cloud estará disponível durante o período de 
oferta (conforme exposto acima) acadêmico. 
  
· Após a conclusão do curso ou fora da oferta regular das disciplinas, (e também nos 
casos de matrícula trancada, em abandono ou cancelada), a licença é automaticamente 
bloqueada. 

 


