Por que republicar?
O objetivo da Politize! é promover educação política para todos os
brasileiros. Sendo assim, contar com uma rede de republicadores é
fundamental para que possamos alcançar mais pessoas em menos
tempo. No entanto, para reconhecer nosso esforço e trazer cada vez mais
usuários à Politize! é fundamental que algumas regras sejam seguidas por
você, republicador. Para facilitar este processo de licença criativa, optamos
por adotar a proposta do Creative Commons.

O que é Creative Commons?
O Creative Commons é uma organização não governamental da Califórnia
(EUA) que tem por objetivo expandir a quantidade de obras criativas
disponíveis. Para isso, trabalha com uma lógica de licenças que permitem
cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional “todos
direitos reservados”. Existem alguns tipos de licenças do Creative
Commons e nós optamos pela chamada CC BY-NC-ND 4.0, que funciona
da seguinte forma:
● Você pode fazer download e compartilhar nossos materiais e
conteúdos livremente;
● Em contrapartida, deve atribuir o crédito ao Politize! e ao(s)
autor(es) do conteúdo;
● Você não pode criar derivações a partir dos materiais e
conteúdos do Politize, nem utilizar para fins comerciais.

Há alguns pontos sobre os quais a licença não comenta e por isso criamos
um bloco abaixo com todos os aspectos adicionais que você deve adotar
antes de fazer uso dos nossos conteúdos. Para ver o site oficial desta
licença, clique no selo abaixo.

Por que é importante observar esses pontos? É importante lembrar que,
por trás de cada conteúdo do Politize!, há muito esforço por parte de várias
pessoas da equipe Politize! e/ou de membros da nossa rede voluntária de
redatores. Por isso, mesmo que encorajemos a republicação de nossos
conteúdos, é mais do que justo creditar a autoria corretamente.

Regras adicionais da Politize!
● Todas as republicações devem conter uma URL Canônica* que dê
autoridade para a página do conteúdo original em nosso site;
● Todas as republicações devem conter uma frase logo no início
que indique de onde o material veio e seu autor. Ex: conteúdo do
portal Politize! escrito por João da Silva;
● Lembre-se de inserir o link para o conteúdo original. Ex: este
conteúdo foi publicado originalmente no Politize!, veja aqui;
● A grande maioria das fotos que utilizamos são de terceiros, por
isso observe as fontes e cite-as corretamente;
● Todas as postagens em redes sociais provenientes de
republicações devem mencionar nosso nome (Facebook:
@politize; Instagram (@_politize) e Twitter: @Politize; YouTube e
LinkedIn: Politize);

● Se você pretende utilizar nosso material em formato impresso é
obrigatório conter o link para o nosso site com a frase “conteúdos
retirados do portal Politize!”;
● Todos os vídeos disponíveis em nosso canal do YouTube e no
Facebook também podem ser utilizados, desde que trazendo o
link para o conteúdo original com uma frase que dê créditos ao
Politize!;
● Caso você opte por usar trechos de textos, eBooks, infográficos e
demais materiais do Politize!, é necessário sinalizar que o
conteúdo extraído representa apenas uma parte de um material
do portal Politize!, colocando o link para este material na íntegra.

*Para quem não tem familiaridade com a URL Canônica mas usa o
WordPress, leia este artigo aqui pois facilmente poderá aprender. Caso seu
site tenha sido construído em HTML ou outro código, peça orientações
para seu webmaster.
Uso do Canvas de Políticas Públicas
A Politize! disponibiliza, para uso gratuito, a ferramenta Canvas de Políticas
Públicas, desenvolvida por nós.
A licença de uso do Canvas de Políticas Públicas proíbe qualquer alteração
no material, mesmo se solicitado ao Politize!. Além disso, seu uso
comercial é restrito ao Politize! ou em caso de pagamento de taxa uso do
Canvas ao Politize!.
Se você quer utilizar o material para ações sem fins lucrativos, fique à
vontade. Se possível, compartilhe conosco fotos e vídeos que mostram o
uso da ferramenta e como ela foi útil para seu trabalho pelo e-mail
contato@politize.com.br.

Licenciamentos de conteúdo para materiais didáticos
Nossos conteúdos estão disponíveis para licenciamentos de conteúdo.
Para tal, envie um e-mail para danniel@politize.com.br com os pontos
abaixo:
- Título do conteúdo com interesse de licenciamento:
- Prazo final para assinarmos o termo de licenciamento: para realizar o
pagamento em 27/06 preciso de toda documentação até 25/05
1) - Qual o volume de impressões esperado?
2) - Há compensação financeira disponível?
3) - Podemos divulgar em nosso site a presença do conteúdo no livro?
4) - Podemos receber uma cópia impressa?
5) - É possível recebermos informações sobre o uso do material
anualmente?
6) - Existe alguma pessoa com a qual poderíamos conversar em algum
momento do próximo mês para compreender melhor esse processo de
escolha de conteúdos para livros didáticos?

