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Termos de Uso de Serviço - Moodle Capacitação
Bem-vindo(a) ao Moodle Capacitação - Cursos Autoinstrucionais Online!
Os cursos autoinstrucionais são disponibilizados pelo serviço de capacitação do NTE da UFSM via
plataforma Moodle Capacitação (https://ead05.proj.ufsm.br/login/index.php). Antes de se inscrever
em um curso, leia e concorde com este Termo de Uso de Serviço.
O Termo de Uso de Serviço se refere a um acordo entre você e a Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM) e caso você não concorde ou não entenda os termos do acordo, orientamos que não
realize sua inscrição.
A Universidade Federal de Santa Maria reserva-se o direito de modificar este Termo de Serviço a
qualquer tempo e sem aviso, portanto, certifique-se de manter-se familiarizado com a versão mais
atual deste Termo de Uso de Serviço, visitando a página de sua publicação.
Descrição do Moodle Capacitação
O Moodle Capacitação é a plataforma de ensino virtual institucional instalada para a oferta de
cursos de capacitação desenvolvidos e/ou gerenciados pelo NTE.
Os cursos autoinstrucionais foram pensados como forma de oferecer uma oportunidade de
capacitação, especialmente, na área de educação e tecnologias digitais, sem o suporte de
instrutores e sem aulas presenciais, sendo assim caracterizados:
● Autoinstrucionais, pois não contam com instrutores/professores para interação e
acompanhamento dos alunos;
● Abertos, uma vez que qualquer pessoa poderá cursá-lo;
● Online, haja vista que não existem aulas presenciais e para acessar o curso é preciso estar
conectado à internet;
● Gratuitos, pois não requerem pagamento.

Certificação
A Equipe de Capacitação do NTE disponibilizará um Certificado de Participação somente para quem
atingir média igual ou superior a 7,0 nas avaliações do curso, o qual será disponibilizado no Portal de
Certificados Web da UFSM, após o período de conclusão do curso, sem necessidade de notificação
ou de prazo determinado para fazê-lo. A obtenção da certificação não significa que seu detentor
possua algum tipo de vínculo com a UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.
O cadastramento, uso e conclusão de cursos ou de atividades no Moodle Capacitação não implica
qualquer vínculo com a Universidade e, em hipótese alguma, será fornecido atestado de que a
pessoa está inscrita no curso ou que o esteja realizando.
Aceite do Termo de Uso de Serviço
Ao se inscrever em um curso autoinstrucional no Moodle Capacitação, do Núcleo de Tecnologia
Educacional, da Universidade Federal de Santa Maria, você manifesta sua concordância com todas
as condições expressas neste Termo de Uso de Serviço, com o código de ética e leis, incluindo as
leis de direitos autorais, normas e regulamentos e quaisquer leis relativas à transmissão e
divulgação de dados brasileiras e internacionais.
Você concorda com o uso responsivo da plataforma e de publicações na condição de usuário,
fazendo bom uso dos serviços e da plataforma sem intenção de causar dano, inutilizar,
sobrecarregar ou prejudicar qualquer sistema da UFSM, redes conectadas ao servidor da UFSM e
sem interferir em qualquer outra plataforma de ensino da UFSM.
Você não deve fazer acessos não autorizados à plataforma, sistemas de computador ou redes
conectadas aos computadores servidores fisicamente instalados no datacenter da UFSM por meio
de mineração, rastreamento de senha ou qualquer outro meio.
Você não deve obter ou tentar obter materiais ou informações armazenadas na plataforma, seus
servidores ou computadores que não estejam disponibilizados na plataforma Moodle Capacitação e
na página da UFSM.
Cadastro de conta Moodle Capacitação
Para se inscrever e acessar os conteúdos dos cursos autoinstrucionais, é necessário criar uma conta
no Moodle Capacitação selecionando a opção “Novo usuário” e preenchendo corretamente os
dados solicitados. O preenchimento dos campos e a veracidade dos dados informados é de inteira
responsabilidade do interessado no curso. Após completar os campos você deve solicitar seu
cadastramento na opção “Cadastrar este novo usuário”.
Após checar seu e-mail e verificar o envio de pedido de confirmação de cadastro e efetuar sua
confirmação, você poderá selecionar o curso autoinstrucional de seu interesse e inscrever-se,

utilizando para isso uma chave de inscrição que é informada nos dados do referido curso.
Em hipótese alguma é permitido que um usuário acesse a conta de outro usuário e você se
compromete a ser o único responsável pela atividade que ocorre em sua conta, assim como pela
proteção e confidencialidade de sua senha. Caso verifique algo estranho ou qualquer violação de
segurança ou uso indevido e não autorizado, você deverá notificar o NTE da UFSM, imediatamente,
pelo e-mail suportemoodleufsm@gmail.com
Restrições
Ao aceitar os Termos de Uso de Serviço, mediante sua autoinscrição, você manifesta estar ciente de
que:
● Os conteúdos dos cursos autoinstrucionais, as marcas registradas, marcas de serviço,
banners, logotipos e/ou logomarcas são de propriedade exclusiva da UFSM, sob reserva de
direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual nos termos da lei.
● Os conteúdos dos cursos autoinstrucionais da plataforma Moodle Capacitação estão
resguardados pela licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhada Igual
- CC BY-NC-SA com permissão para que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu
trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as
novas criações sob termos idênticos.

Renúncia de Garantia/Indenização/Limitação de Responsabilidade
A plataforma Moodle Capacitação hospedada nos servidores da UFSM é disponibilizada 24h, 7 dias
por semana, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, de modo que a UFSM não
garante que a mesma opere sem nenhuma intercorrência, instabilidade de rede, interrupção, livre
de erros ou mesmo de problemas com vírus e outros danos.
O adequado uso das informações obtidas a partir dos cursos é de sua conta e risco, bem como o
acesso. Você é o único responsável por qualquer dano a sua propriedade, perda de acesso, perda de
dados de “download” de conteúdo.
As inscrições poderão ter prazo definido ou não, ser fechadas ou restringidas por razões de
qualquer ordem, sem necessidade de justificativa ou aviso prévio.
A UFSM não garante o acesso por tempo ilimitado ao conteúdo dos cursos, nem poderá ser
responsabilizada por qualquer dano direto ou indireto pela interrupção da disponibilização de
qualquer curso ou conteúdo.
Ao aceitar as condições deste Termo de Uso de Serviço, você concorda em isentar e
desresponsabilizar a UFSM por qualquer reclamação de terceiros, ação ou demandas relacionadas à
plataforma Moodle Capacitação, inclusive de despesas provenientes de perdas e danos, ações
judiciais, custos e honorários de qualquer natureza.

Disposições Gerais
Ao se inscrever em um curso autoinstrucional você concorda que a UFSM, em qualquer tempo e a
seu critério, poderá rescindir o seu uso à plataforma ou a sua participação na mesma.
Última atualização em 27/02/2019

Política de Privacidade - Moodle Capacitação
Esta Política de Privacidade do Moodle Capacitação objetiva esclarecer a comunidade como a
UFSM, mais especificamente o NTE, utiliza as informações armazenadas em seu sistema de dados e
a política de privacidade.
1. Para acesso aos cursos autoinstrucionais do Moodle Capacitação, você efetua uma única vez
um cadastro, independentemente de já ter ou não realizado algum curso de capacitação que
não seja autoinstrucional, ou de possuir ou não vínculo com a UFSM. Para o cadastro são
solicitadas informações pessoais como: nome; sobrenome; CPF; data de nascimento; senha;
e-mail válido; cidade; país e verificação Captcha de segurança do Google, de preenchimento
obrigatório (essas informações são confidenciais e ficarão sob sigilo e responsabilidade da
UFSM).
2. Ao visualizar, ler, fazer downloads de arquivos, dados são registrados e armazenados
automaticamente em um banco de dados resguardados.
3. Os dados armazenados, se solicitados, poderão ser cedidos a órgão públicos de auditoria e
de fiscalização de destinação de recursos públicos.
4. A UFSM reserva-se o direito de utilizar os dados para pesquisa, observando o anonimato, o
sigilo e o resguardo das fontes das informações a serem usadas.
5. Os dados não poderão ser em nenhuma hipótese comercializados.
6. A UFSM não envia informações a terceiros e nem autoriza representantes a contatar
usuários de seus sistemas de informações.
7. As informações armazenadas em seus sistemas de banco de dados são consideradas
confidenciais, exceto em caso de evidência de violação dos sistemas UFSM ou se
prejudicarem usuários e infringirem normas e regulamentos. Nessa situação será oferecida
denúncia às autoridades competentes e fornecidas informações necessárias às auditorias.
Neste caso, não há garantia de privacidade dos dados.
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