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Política de Uso e Condições de Navegação
Seja bem-vindo ao Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA). A Secretaria de Educação e a Diretoria de
Modernização e Tecnologia da Informação da prefeitura de Patos de Minas estabelecem o presente
regulamento “Política de Uso e Condições de Navegação”, documento que contém as principais
orientações a serem observadas por todos que acessam este ambiente ou utilizam suas ferramentas.
O único propósito do EVA é servir de apoio à Secretaria de Educação, ou seja, facilitar o processo de ensino
e aprendizagem, a comunicação entre professores, alunos e outras pessoas envolvidas nesse processo.
Todos os textos, imagens e demais materiais nele publicados, assim como os dados de usuários
disponíveis só podem ser utilizados à luz desse propósito.
Não são próprios do EVA nem são permitidos conteúdos que violem a legislação vigente ou encorajem
conduta que possa constituir crime ou apologia a ato ilícito ou ilegal. De forma similar, não são próprias
deste ambiente ações desrespeitosas, que caracterizem ou favoreçam conduta ilícita ou ilegal ou que
prejudiquem a concretização do propósito desta plataforma.
A prerrogativa de acesso ao EVA é de caráter pessoal e intransferível, sendo registradas e arquivadas as
ocorrências relativas a todas as ações realizadas pelo usuário no ambiente. O usuário responde
individualmente por má utilização dessa prerrogativa, não devendo em nenhum momento favorecer o
acesso de outra pessoa em seu nome ou valer-se de quaisquer subterfúgios para ter acesso em nome de
outro usuário.
É responsabilidade do usuário zelar pela observância desta política de uso, devendo comunicar à
administração do EVA quaisquer fatos ou situações que estejam em desacordo com ela. A utilização do
EVA pressupõe concordância do usuário com esta política e ciência de que a sua não observância pode
resultar na aplicação de sanções disciplinares.
TERMOS UTILIZADOS
Plataforma: refere-se ao sistema, Ambiente Virtual de Aprendizagem ou Moodle, e todos os seus recursos
disponíveis.
Ambiente: refere-se ao espaço dentro da plataforma usado para interação acadêmica (componentes
curriculares, chats, fóruns, grupos de estudo etc).
Usuário: utilizador da plataforma, registrado e identificado por login e senha.
Direção: usuário com função de administração dentro do ambiente, controlando todo o seu conteúdo.
Chave de inscrição: senha ou código utilizado pelo gestor para controlar o acesso de usuários ao seu
ambiente.
Backup: ato de exportar da plataforma o conteúdo total ou parcial de um ambiente, podendo ser
restaurado posteriormente.
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Upload: ato de enviar conteúdo (arquivos) para a plataforma.
Importação: ato de transferir conteúdo total ou parcial de um ambiente para outro dentro da plataforma.
1 – DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA
O acesso à plataforma dá-se por meio do cadastro realizado pela Secretaria de Educação e Diretoria de
Modernização e Tecnologia da Informação, não ocorrendo de maneira automática. Somente terão acesso
à plataforma alunos matriculados na rede municipal de ensino e profissionais da educação vinculados à
prefeitura de Patos de Minas. Os dados utilizados durante a realização do cadastro na plataforma são
pessoais e intransferíveis e serão mantidos em sigilo, não sendo utilizados para outros fins, nem
repassados a terceiros.
Esta plataforma destina-se exclusivamente a atividades acadêmicas (ensino, pesquisa, grupos de estudo,
por exemplo) podendo ser utilizada, por alunos, professores, supervisores, diretores escolares e técnicos,
que exercerão o papel de Gestor, Professor ou Estudante do ambiente.
A plataforma não poderá ser utilizada para divulgação de conteúdos não acadêmicos, ofensivos,
ameaças, discriminações de qualquer espécie e/ou conteúdo de teor publicitário. Os casos omissos neste
regulamento serão decididos pela Procuradoria-Geral da prefeitura em parceria com as secretarias de
Administração e Educação.
Qualquer usuário da plataforma é responsável pelo cumprimento deste regulamento, não podendo
evocar o seu desconhecimento.
2 – DO CONTEÚDO
Os usuários terão de 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
do seu autor.
Aos usuários é rigorosamente proibido o envio de arquivos (upload) que tenham como finalidade a
decodificação de senhas, a leitura de dados de terceiros, conteúdo pornográfico, propagação de vírus,
destruição de outros arquivos e/ou o não funcionamento da plataforma.
A Secretaria de Educação e a Diretoria de Modernização e Tecnologia da Informação reserva-se o direito
de excluir usuários que não cumpram as normas expostas, usem linguagem ou elementos gráficos
inconvenientes ou ofensivos.
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3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS USUÁRIOS
Todos os usuários deverão proceder de forma responsável, garantindo o sigilo da sua senha e chave de
inscrição de forma a evitar a sua utilização fraudulenta.
Os usuários, que mesmo vinculados à prefeitura, permanecerem por 01 (um) ano sem acessar a
plataforma terão seus cadastros bloqueados automaticamente.
Sendo esta uma plataforma de trabalho colaborativo, todos os usuários registrados devem identificar-se
com uma fotografia de rosto atualizada (editar perfil do utilizador).
4 – FUNÇÕES GERAIS DOS PRINCIPAIS USUÁRIOS NA PLATAFORMA
1. Perfil Estudante
É quem recebe o conteúdo do professor, interage com outros estudantes, envia material referente às
atividades propostas pelo professor, participa dos fóruns e recebe avaliação. Um Estudante tem perfil de
acesso e pode estar matriculado em mais de um componente curricular, sem a necessidade de duas
contas. Possui um perfil que pode ser atualizado por ele mesmo.
2. Perfil Diretor/Supervisor
Geralmente é uma função dada aos profissionais que vão acompanhar o curso e seu desempenho,
emitindo relatórios. O Diretor/Supervisor receberá todo o curso planejado pelo Professor, não podendo
editar nenhum conteúdo inserido na plataforma, mas sendo responsável por validar sua publicação no
EVA.
3. Usuário autenticado
É uma função desempenhada pelo secretário escolar e/ou vice-diretor. Sua atividade principal é realizar a
gestão de usuários no EVA, mantendo todo o cadastro da plataforma atualizado.
4. Perfil Professor
O Professor é quem produz o material didático, pode inserir conteúdos e configurar a área geral do curso.
Ele molda o ambiente e tem também a função de inserir alunos que já estejam cadastrados no EVA em seu
curso, configurar o formato de suas atividades e acompanhar o desempenho dos alunos.
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5. Perfil Administrador
O Administrador é quem tem as atribuições máximas no EVA. Ele pode configurar todo o ambiente, tanto
a página inicial e as categorias quanto os próprios componentes curriculares. Ele tem possibilidade
também de acessar com a visão de Diretor, Professor, Estudante, que é muito utilizado para testes.
O Administrador é responsável por solucionar os problemas técnicos que o ambiente possa ter. Ele tem a
atribuição de instalar o EVA, possui acesso a senhas de File Transfer Protocol (FTP), de banco de dados e
pode baixar e instalar plug-in e temas e configurar e-mail. O portador do perfil de Administrador tem
acesso a todas as áreas do ambiente, pode excluir e inserir usuários e dar suas atribuições, pode alterar
materiais e organizar o ambiente. Além dessas funções, é possível também criar novos status e restringir
áreas de acesso a cada tipo de usuário.
5 – DA GESTÃO DO AMBIENTE
Cabe ao Administrador o controle de acesso ao ambiente pelos seus usuários (fornecimento da chave de
inscrição ou inscrição manual).
A exclusão do ambiente acontecerá nas seguintes situações:
com a ausência de acessos no intervalo de 01 (um) ano;
caso sejam descumpridas as normas estabelecidas neste regulamento;
a pedido do Administrador;
no caso de cancelamento da matrícula do profissional de educação; e
caso o aluno seja desvinculado da rede municipal de ensino.
A responsabilidade do backup ou importação das informações do conteúdo do ambiente cabem ao perfil
Administrador. O Professor é responsável pela inserção do conteúdo das atividades e avaliações
disponibilizadas na plataforma EVA, devendo zelar pela legitimidade dessas informações e manter a
equipe de suporte técnico informada sobre eventuais falhas ou deficiências no sistema. O perfil
Diretor/Supervisor tem o papel de validar o conteúdo inserido no EVA, informando a equipe técnica,
sempre que necessário, sobre eventuais falhas ou deficiências no sistema.
6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer violação às normas determinadas por este documento será regida pelas leis do Brasil,
atendendo ao sistema legal brasileiro e aos princípios gerais de direito. Este regulamento tem como base
as seguintes disposições abaixo, que devem ser obedecidas no uso do EVA:
- Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014: regula o uso da Internet no Brasil por meio da previsão de
princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes
para a atuação do Estado.
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- Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal nº 8069 e promulgada em 13 de julho
de 1990.
- Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000: institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal.
- Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000: dispõe sobre a responsabilidade administrativa, civil e criminal de
usuários que cometam irregularidades em razão do acesso a dados, informações e sistemas
informatizados da Administração Pública.
- Lei Federal n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: dispõe sobre o Direito Autoral.
- Política de Segurança da Informação e Comunicações do município de Patos de Minas: estabelece
diretrizes corporativas e orientações para a proteção dos ativos de informação e a gestão da segurança da
informação e comunicações no âmbito da administração municipal.
Ao clicar em ACEITO o usuário concorda que leu e compreendeu os termos e disposições desta Política de
Uso e Condições de Navegação do Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) e está ciente de seu inteiro teor,
aceitando suas condições e responsabilizando-se pelas consequências do não cumprimento destas..

EDUCACAO.PATOSDEMINAS.MG.GOV.BR

