
Informações adicionais sobre a elaboração de perfis com 
padrões de comportamento. 

A informação facultada no presente documento está diretamente relacionada com a Política de 
Privacidade da Plataforma Bolsas Santander, complementando a mesma.  

A Universia faculta esta informação para que os Utilizadores possam tomar conhecimento de 
forma mais pormenorizada do modo de funcionamento do sistema automatizado necessário 
para realizar este tratamento, ou seja, a elaboração de perfis para sua utilização em padrões de 
comportamento a fim de sugerir produtos e recomendações personalizadas. 

A ferramenta executa de forma automatizada uma análise dos padrões de comportamento dos 
Utilizadores do Portal e permite apresentar-lhes, no próprio Portal, recomendações e sugestões 
sobre produtos e/ou serviços próprios que possam adequar-se mais aos seus interesses, de 
acordo com os padrões de comportamento mencionados e analisa ainda as informações geradas 
pelos Utilizadores no Portal. Os produtos e serviços disponibilizados referem-se a bolsas, cursos 
e outros conteúdos relevantes do próprio Portal. 

A ferramenta mencionada funciona com inteligência artificial. A inteligência artificial é a 
capacidade de uma máquina de apresentar aptidões semelhantes às dos seres humanos, como 
o raciocínio, a aprendizagem e a criatividade. Em particular, esta tecnologia é composta de 
sistemas e ferramentas tecnológicas inteligentes que se alimentam de informação com a qual 
são capazes de gerar conteúdos, previsões, recomendações ou decisões para interagir com o 
ambiente para o qual foram desenvolvidas.    

Assim, através da utilização desta ferramenta, a Universia propõe-se definir diferentes modelos 
de recomendação que personalizem a pesquisa e a experiência dos Utilizadores durante a 
navegação no Portal, em função dos seguintes padrões: 

 
1. Recomendações sobre «o mais visto»: o algoritmo de popularidade recomenda os 

produtos ou serviços mais populares em função dos dados de atividade dos Utilizadores 
no Portal. No caso de o Utilizador não estar registado e não aceitar os cookies analíticos 
e de publicidade do Portal, as recomendações apresentadas serão as deste modelo, ou 
seja, recomendações genéricas baseadas em informação agregada e estatística sobre a 
atividade dos Utilizadores (registados e não registados) que visitam e navegam no 
Portal.  
 

2. Recomendações sobre «porque viste»: este algoritmo aproveita os dados de interação 
que o Utilizador pode ter tido com um determinado produto para recomendar serviços 
semelhantes aos visitados.  
 

3.  Recomendações que «talvez te interesse»: o algoritmo que se utiliza neste modelo de 
recomendação tem por referência os dados e informações do comportamento e da 
interação dos Utilizadores face às sugestões de produtos e serviços que lhes vão sendo 
oferecidos no Portal.  
 

4. Ranking personalizado de elementos: este algoritmo gera classificações personalizadas 
de elementos. Uma classificação personalizada é uma lista de elementos recomendados 
que se selecionam para um Utilizador específico, tendo em conta as informações 
obtidas sobre o mesmo. Estas são úteis para apresentar resultados de pesquisa, 
promoções ou listas selecionadas personalizadas para os Utilizadores quando efetuam 
pesquisas no Portal.  

https://app.becas-santander.com/pt/legal/privacy
https://app.becas-santander.com/pt/legal/privacy


Para que a ferramenta e os modelos de recomendação relativos à segunda, terceira e quarta 
opção funcionem, é necessário cumprir as seguintes características:   

• O Utilizador deve ter a condição de “Utilizador registado” em relação ao Portal onde são 
apresentadas as recomendações. 

• O Utilizador tem de aceitar os cookies analíticos e de publicidade, através do painel de 
configuração de cookies colocado à sua disposição no Portal. 

• O Utilizador poderá opor-se em qualquer momento ao tratamento dos seus dados 
pessoais para este efeito, enviando o seu pedido de direito de oposição para o seguinte 
endereço de e-mail derechosarcobecas@universia.net. , tal como previsto no ponto 6 
da Política de Privacidade.  

 Tal como indicado anteriormente, no caso de estes requisitos não serem cumpridos, 
aplicar-se-á, por defeito, o modelo de recomendação previsto para a primeira opção, em 
que a Universia não tratará dados pessoais, mas utilizará informações agregadas e 
estatísticas. Neste caso, o Utilizador visualizará apenas sugestões genéricas sobre os 
produtos oferecidos no Portal. 

A ferramenta utilizará exclusivamente informação das fontes internas da Universia para a 
definição dos modelos de recomendação e para a elaboração de um perfil automatizado dos 
Utilizadores. Fontes internas refere-se ao facto de que os dados pessoais a serem tratados pela 
Universia através da ferramenta são os dados obtidos ou tratados diretamente pelo 
Responsável nos seus sistemas.  

Neste sentido, tal como indicado na Política de Privacidade, as informações tratadas através da 
ferramenta mencionada serão: (i) dados pessoais e informações geradas pelos Utilizadores no 
Portal: nome, apelidos, país de residência, e-mail, data de nascimento, curriculum vitae, 
formação ou diplomas; (ii) dados pessoais obtidos de identificadores online, como cookies 
analíticos e de publicidade: informações relativas à navegação e utilização do Portal (endereço 
IP, inscrições em Programas, participação e interação em Comunidades ou conteúdos 
assinalados como favoritos, hábitos de navegação através de cookies). 

Segundo o princípio de conservação dos dados, que dispõe que os dados pessoais sejam 
mantidos apenas durante o período necessário para a prossecução das finalidades para que 
foram recolhidos, a Universia tratará as informações pessoais dos Utilizadores em conformidade 
com os critérios de conservação indicados no ponto 4 da Política de Privacidade. 
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