Política de Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFRPE

Introdução
O serviço AVA-UFRPE (http://ava.ufrpe.br) é o ambiente institucional de apoio ao
ensino dos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância.
O Serviço AVA-UFRPE, disponibilizado através do sistema para ensino à distância Moodle
(https://moodle.org), é a plataforma padrão para apoio ao ensino e a aprendizagem na
UFRPE.
O serviço AVA-UFRPE permite que os professores dos cursos de graduação e pósgraduação da UFRPE utilizem um ambiente padronizado e customizado para apoiar as suas
atividades de ensino, bem como favorece as interações extra-classe com os alunos que
estejam matriculados nas turmas.
O serviço AVA-UFRPE é integrado com o sistema acadêmico intitucional SIG@UFRPE
(https://www.siga.ufrpe.br). Os cadastros de docentes, discentes, disciplinas, cursos e
turmas de um período letivo são importados periodicamente do SIG@UFRPE.

Política de Uso
Item 1 – O propósito do serviço AVA-UFRPE é servir para apoio às atividades
acadêmicas nos cursos (graduação ou pós-graduação) presenciais ou na modalidade à
distância. O objetivo é facilitar o processo de ensino e aprendizagem, a comunicação entre
professores, alunos e outros atores envolvidos no processo;
Item 2 – Todos os textos, imagens e demais materiais publicados no serviço AVAUFRPE, assim como os dados de usuários, devem ser utilizados exclusivamente para o
propósito descrito no Item 1;
Item 3 – É expressamente proibida a publicação de conteúdos que de alguma forma
violem a legislação vigente e a Política de Segurança da Informação e Comunicações – Posic
da UFRPE (disponível em http://www.nti.ufrpe.br);
Item 4 – É expressamente proibida a publicação de conteúdos que violem direitos
autorais ou que venham a encorajar conduta que possa constituir crime ou apologia a ato
ilícito ou ilegal;
Item 5 – É expressamente proibida a publicação de conteúdos e ações de caráter
ofensivo, desrespeitoso ou anti-ético;
Item 6 – O acesso ao serviço AVA-UFRPE é de caráter pessoal e intransferível. No
ambiente são armazenados registros de ocorrências de todas as ações realizadas pelo
usuário;
Item 7 – É expressamente proibido ao usuário fornecer a terceiros as suas credenciais
(login e senha) de acesso ao serviço AVA-UFRPE. O usuário responde individualmente pelo
mau uso do serviço AVA-UFRPE;

Item 8 – As credenciais (login e senha) de acesso ao serviço AVA-UFRPE são obtidas
no sistema SIG@UFRPE. A senha é cadastrada no SIG@UFRPE através da transação “Senha
de Serviços Integrados” no menu Serviços > Senhas. O login NÃO é o CPF do usuário;
Item 9 – É de responsabilidade do usuário zelar pela observância desta política de
uso, devendo comunicar ao Comitê de Segurança da Informação e Comunicações – CSIC da
UFRPE quaisquer fatos ou situações que estejam em desacordo com esta política;
Item 10 – O uso do serviço AVA-UFRPE está condicionado a concordância do usuário
com esta política de uso e com a ciência de que a sua não observância pode resultar na
aplicação de sanções disciplinares previstas na legislação vigente, em particular aquelas
definidas na Posic da UFRPE;
Item 11 – O uso do serviço AVA-UFRPE, suas configurações e “backup” dos dados são
de responsabilidade total dos usuários. O Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI da
UFRPE não prestará quaisquer treinamentos, capacitações ou orientações para o uso do
serviço AVA-UFRPE, salvo aquelas contidas no próprio ambiente;
Item 12 – O uso do serviço AVA-UFRPE não é obrigatório pelos professores, exceto
para os casos expressamente determinados pela administração superior da UFRPE.
Item 13 - As informações registradas na base de dados do serviço AVA-UFRPE, exceto
aquelas relacionadas à informações pessoais, podem ser utilizadas em pesquisas acadêmicas
da UFRPE mediante autorização expressa do Comitê de Tecnologia da Informação
(CTI/UFRPE).

