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Ensino Remoto Emergencial

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em razão da pandemia de COVID-19,
que alterou a dinâmica da vida acadêmica, estabelecendo limitações nas suas
atividades presenciais, elaborou o presente Termo de Uso, que estabelece, em
consonância com o Estatuto da UFRJ, em seu art. 89, normas de convivência ética a
serem observadas por toda a Comunidade da UFRJ em ambiente virtual, com o intuito
de promover uma cultura de proteção dos direitos humanos e de harmonia nas
relações interpessoais.
Entende-se por Comunidade UFRJ o conjunto de usuários − alunos, docentes e
servidores técnico-administrativos − que desenvolvem atividades nos ambientes de
trabalho, ensino, pesquisa e extensão ligados à UFRJ ou a seus órgãos, bem como
todos aqueles que se utilizam de bens da UFRJ, tais como os
empregados terceirizados e voluntários. Este Termo leva em consideração os
seguintes princípios, que deverão nortear a conduta da Comunidade UFRJ:
I. promoção, proteção e respeito à paz, à democracia, à liberdade, à justiça, à
equidade e aos direitos humanos;
II. valoração da dignidade da pessoa humana;
III. promoção, proteção e respeito ao direito humano fundamental à vida, à educação,
à saúde, à integridade física e moral e à qualidade de vida;
IV. igualdade de direitos e oportunidades, diversidade, pluralidade, solidariedade,
fraternidade e sociabilidade;
V. desenvolvimento científico em benefício das pessoas, dos povos e aliado ao
progresso sócio-econômico e cultural;
VI. proteção ao patrimônio comum.
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Termo de uso

Aceitação
Ao participar desta atividade acadêmica, que será realizada em ambiente virtual,
o membro da Comunidade UFRJ manifesta sua concordância com estes termos e
condições de uso.
Introdução
Este documento define algumas regras de conduta específicas para a realização
de atividades em ambientes virtuais, as quais devem ser observadas a fim de
preservar a qualidade e a harmonia do ambiente acadêmico. Recomendamos,
ainda, a leitura e a observância dos conteúdos estabelecidos nos documentos
constantes nos dois links do Anexo I, que foram construídos no âmbito de outras
instâncias da UFRJ.
Qualquer membro da Comunidade Universitária da UFRJ que se sinta
incomodado com alguma situação que viole seus direitos ou de outra pessoa
deve procurar a ajuda da Ouvidoria Geral da UFRJ (http://www.ouvidoria.ufrj.br/) .
Regras de conduta:
a) O usuário é responsável pela confidencialidade das informações pessoais
utilizadas para o seu acesso ao ambiente virtual, bem como pelas mensagens
nele publicadas. O acesso à plataforma ocorrerá de forma exclusiva pelo próprio
usuário.
b) O usuário deve observar o decoro, o respeito, a solidariedade e a cordialidade
ao utilizar os diversos meios de comunicação on-line disponibilizados.
c) O usuário não deve adotar qualquer atitude que discrimine as pessoas, em
função de cor, gênero, credo, origem, classe social, idade ou incapacidade física.
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d) O usuário não deve disponibilizar nenhum material promocional ou de
propaganda, ou que destoe dos objetivos da atividade.
Uso de imagem e voz:
a) Os participantes têm o direito de decidir sobre a exposição ou não de sua
imagem nas atividades acadêmicas síncronas ou assíncronas.
b) O responsável pela atividade deve informar, inicialmente, aos participantes se a
atividade será gravada e onde será disponibilizada. Os participantes podem
escolher entre ligar a câmera ou não, falar ao microfone ou apenas no chat. Ao
participarem da atividade com uso de câmera e microfone, estarão autorizando a
divulgação de sua imagem e voz.
c) No caso específico em que a captação de imagem e/ou voz de terceiros seja
essencial para a realização de uma atividade acadêmica, deverá ser solicitada a
cada participante uma Autorização de Uso de Imagem gravada (por meio de
vídeo) ou digital (consentimento enviado por e-mail ou outro formato idôneo).
Segue modelo no Anexo II.
No âmbito de uma disciplina, deve-se ainda observar:
a) O material disponibilizado pelo docente tem exclusiva finalidade educacional,
não sendo permitida a gravação, a edição e a reprodução de conteúdo e voz a
terceiros, sem autorização expressa do responsável pelo conteúdo.
Definição de conteúdo: todo material disponibilizado na Plataforma, tais como
videoaulas, materiais de apoio, textos, códigos, avaliações, atividades, arquivos,
entre outros.
b) Todos os trabalhos, testes e provas apresentados pelos estudantes devem ser
de sua autoria.
c) Nos textos e trabalhos da disciplina, as citações devem ser acompanhadas de
sua forma própria e com referência da fonte (AUTOR, data), a fim de não
caracterizar plágio. Para informações detalhadas, consulte a seção 4.2 do manual
elaborado pelo SIBI, constante no link:
https://drive.google.com/file/d/0B5PtwJJhtpMKT185NDJtQ09pVTQ/view.
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Definição de citação: é a “menção, no texto, de uma informação extraída de outra
fonte” (ABNT, 2001, p.1).
d) Aos estudantes está proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou
físicos, os dados, a imagem e a voz dos demais, sem autorização específica para a
finalidade pretendida.
Anexo I
A Ouvidoria da UFRJ elenca alguns direitos universitários, a serem observados,
cotidianamente, pela comunidade acadêmica:
http://www.ouvidoria.ufrj.br/images/stories/cartazes/Direitos_Universitarios.pdf
Na Plataforma AVA@UFRJ, encontramos um guia de Netiqueta, que define regras para
uma comunicação on-line adequada:
http://ambientevirtual.nce.ufrj.br/mod/page/view.php?id=25967

Anexo II
Autorização do Uso de Imagem e Voz
Eu, ________________________________________________________, inscrito(a) no CPF/passaporte
n.º ___________________, Siape ou DRE n.º _____________, AUTORIZO, sem ônus, o uso da
minha imagem e voz em material visual digital, produzidas no âmbito da atividade
descrita abaixo, por parte __(da unidade)______
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, em qualquer tempo, em todos os meios de comunicação, entre eles a internet,
com fins acadêmicos e sem nenhuma renda associada ou angariada. A presente
autorização é concedida a título gratuito, sendo também válida para materiais didáticos
que venham a ser ofertados (pela unidade)/UFRJ.
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Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2020.
Assinatura: _____________________________________
Descrição da Disciplina:
Disciplina: _________________________________________, código ___________, número SIGA
_______________ do curso _________________________________________, ministrado/coordenado
pelo prof. __________________, no período ____ do ano de ______.
ou
Descrição da atividade: ________________________________________________________

