TERMO DE USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM (AVA) - FUNDAJ
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação Joaquim Nabuco
(http://ead.fundaj.gov.br) é uma ferramenta de apoio às atividades presenciais,
semi-presenciais e a distância desenvolvidas pela Fundaj.
POLÍTICA DE USO
1. O usuário se responsabilizará pela veracidade das informações prestadas
quando do seu cadastro no sistema.
2. É proibido aos
moderadores, etc.):

usuários em geral (docentes, alunos, tutores,

2.1. A divulgação ou empréstimo dos seus dados de acesso ao AVA( login
e senha);
2.2. A publicação, divulgação, criação, armazenamento e/ou
compartilhamento de conteúdos de caráter inadequado ou ofensivo,
ou que violem direitos autorais e/ou os direitos constitucionais de
outros usuários e os da Fundaj;
2.3. A reprodução, cópia, alteração, modificação e/ou venda de serviços,
recursos, conteúdo ou parte deles, contidos no AVA, salvo com a
autorização expressa da Fundaj ou do autor do conteúdo, quando
cabível.
3. A EAD Fundaj e o setor de TI são responsáveis pelo suporte técnico aos
usuários do AVA.
4. A EAD/Fundaj manterá o sigilo dos dados dos usuários do AVA.
5. A EAD/Fundaj e o setor de TI não se responsabilizarão por:
5.1. Perda de dados em decorrência de uso inadequado do AVA pelo
usuário (exclusão de atividades, postagens, informações incorretas,
etc.);
5.2. Perda de dados em decorrência de problemas técnicos ou de fatores
que possam causar danos, como incêndios, fatores da natureza
(inundações,
chuvas,desmoronamentos,etc.)
e
casos
de
responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado (depredações,
invasões, etc.);

5.3. Publicação indevida de dados ou arquivos pessoais no AVA;
5.4. Indisponibilidade de acesso ao AVA em decorrência de fatores como
incêndios, queda de energia elétrica e roubo de cabos ópticos de
transmissão de dados;
5.5. Indisponibilidade de conteúdos, atividades, notas, informes, bem
como alterações, atrasos e demais problemas relacionados a
questões acadêmicas, pedagógicas e administrativas do curso ou
atividade, que sejam de responsabilidade exclusiva do professor, tutor,
moderador e/ou coordenação do curso.
6. As configurações e backups
responsabilidade dos usuários.
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7. O uso do ambiente virtual de aprendizagem da Fundaj está condicionado
à aceitação e ao cumprimento das condições de uso descritas no
presente termo.
8. A alegação de desconhecimento do teor deste termo não isenta o usuário
de suas responsabilidades.
9. Usuários ou atividades que não estejam de acordo com o disposto neste
termo de uso podem ser removidos ou bloqueados.
10. Os casos omissos deste termo serão analisados pela EIPP.

