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• A SEaD-UFSCar utiliza como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) o
software Moodle (www.moodle.org) e se reserva o direito de utilizar a
versão que melhor atender às necessidades de ensino dos cursos ou
mesmo trocar o software utilizado, caso necessário.
• O uso deste AVA da Secretaria Geral de Educação a Distância da UFSCar
(SEaD-UFSCar) é reservado a alunos, professores, tutores e equipes
vinculados a cursos apoiados pela SEaD-UFSCar.
• A partir do momento em que o usuário não tiver mais vínculo com o
curso, seu acesso poderá ser bloqueado.
• Os dados dos usuários do AVA (mesmo os que não tenham mais vínculo)
podem ser mantidos para uso posterior da SEaD ou da UFSCar (tais como
auditorias, consulta dos cursos, pesquisas, uso interno, entre outros).
• A SEaD e a Universidade manterão a privacidade dos dados dos usuários
cadastrados no AVA, procurando manter o ambiente seguro, com uso de
ferramentas apropriadas e que estejam ao alcance da Universidade.
Contudo, considerando que nenhum sistema é absolutamente seguro, a
SEaD e a Universidade se eximem de quaisquer responsabilidades por
eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de vírus, invasões nos
ambientes e sistemas, em sua base de dados e demais falhas
relacionadas.
• Os dados dos usuários do AVA podem ser fornecidos para terceiros para
fins de auditoria, estudos, análises, atividades gerenciais ou tecnológicas.
Em todos os casos, os usuários do AVA terão suas identidades
preservadas. O terceiro assumirá a responsabilidade destes dados e
responderá por eventuais danos que ocorrerem em decorrência deste
uso.

Finalidade do ambiente
• O ambiente AVA é apenas para uso acadêmico e educacional.

Responsabilidades do usuário
• Respeitar a propriedade intelectual, não copiando, modificando, usando
ou divulgando em todo ou em parte, textos, artigos, programas ou
qualquer outro material, sem a permissão expressa, por escrito, do
detentor dos direitos da mesma.
• Estar ciente de que o nome de usuário e senha pessoal são dados
intransferíveis, devendo, portanto, proceder de forma responsável para
garantir o sigilo de ambos, realizando a troca da senha periodicamente,
dando preferência àquelas de difícil decodificação. A responsabilidade da
senha é do usuário.
• Preencher adequadamente o seu perfil, publicando apenas informações
verídicas e mantendo uma fotografia atualizada na qual apareça
unicamente o seu rosto.
• Compreender que é vedado qualquer outro tipo de utilização que não
seja para fins educacionais e/ou acadêmicas.
• Respeitar áreas de acesso restrito, não executando tentativas de acesso
alheias às suas permissões de acesso.
• Não desenvolver, fomentar ou promover ações que incentivem o racismo,
discriminação de qualquer espécie ou atitudes que possam violar
quaisquer outros direitos constitucionais do cidadão.
• Não fazer uso do AVA para molestar, ameaçar ou ofender os seus
usuários ou terceiros.
• Não utilizar o ambiente para circulação de propaganda política.
• Não enviar arquivos (upload) que tenham como finalidade a
decodificação de senhas, a monitoração da rede, a leitura de dados de
terceiros, a propagação de vírus de computador, a destruição parcial ou
total de arquivos ou a indisponibilização de serviços.
• Manter seus dados atualizados e com cópias de segurança para evitar a
perda de informações valiosas.
• Após o término de cada módulo de disciplinas do curso, a sala virtual da
disciplina poderá ficar indisponível ou até mesmo ser removida. Por este
motivo, o usuário se compromete a efetuar cópia (backup) e salvar em
outro local fora do AVA os materiais didáticos das disciplinas encerradas
para consultas posteriores pois a SEaD não o fornecerá após o termino da
disciplina.

Administração do sistema
• O acesso dos administradores do ambiente a senhas, informações ou
outros privilégios só poderá ser usado com a finalidade de manutenção
corretiva e/ou preventiva dos equipamentos e somente dentro dos limites
necessários para execução das atividades necessárias.
• Todos os usuários do ambiente estão sujeitos à auditoria. Os
procedimentos de monitoramento são realizados periodicamente pelo
administrador.
• A administração não pode ser responsabilizada por perda de dados
decorrentes de uso inadequado do sistema por usuários finais. Da mesma
forma, a administração do sistema não pode ser responsabilizada pela
forma como os dados publicados no ambiente serão utilizados pelos
usuários.
• A administração não pode ser responsabilizada por perda de dados
decorrentes problemas técnicos ou fatores que possam causar danos,
tais como incêndios, fatores da natureza (tempestades, etc).
• O usuário, ao inserir materiais no ambiente, declara conhecer a
existência ou inexistência de direitos de autor sobre esses materiais e de
respeitá-los, e assume a responsabilidade e as consequências da sua
divulgação e acesso público.
• Os usuários que utilizarem o AVA concordam com estas regras de uso e
autorizam as ações de auditoria eventualmente necessárias.
• O administrador reserva-se o direito de revelar a identidade de um
usuário (ou qualquer outra informação) na eventualidade de uma queixa
formal ou de uma ação legal originada por qualquer situação causada
pelo seu uso deste ambiente.

Sanções
• As sanções, solicitadas pela Coordenação do Curso, serão analisadas e
aplicadas pela Coordenação da SEaD em conjunto com a Coordenação do
Curso.
• Será permitida a suspensão temporária de um usuário pelo administrador
da rede se detectado algum tipo de problema ou irregularidade.
• O possível desconhecimento desse regulamento por parte do usuário não
o isenta das responsabilidades e das sanções aplicáveis, nem pode
minimizar as medidas cabíveis.

• Casos omissos a este regulamento serão tratados pela Coordenação da
SEaD.

Termo de responsabilidade

•

Cada usuário deste ambiente é responsável por sua conta pessoal, sendo
conhecedor(a) das determinações contidas neste regulamento,
comprometendo-se a respeitar as normas relativas ao assunto,
assumindo as consequências administrativas, cíveis e penais decorrentes
do desvio de finalidade e do desrespeito às normas de uso da conta.

