Termo e Condições Gerais das Regras
do Espaço Virtual de Aprendizagem
PNAIC/RJ
Antes de acessar a Plataforma PNAIC/RJ, você deverá ler, certificar-se de haver
entendido e aceitar todas as regras estabelecidas nos termos e nas condições gerais
do site

Sobre o Espaço Virtual de Aprendizagem PNAIC/RJ
Esta plataforma e seu conteúdo foram desenvolvidos para construir
conhecimentos que venham a enriquecer as práticas docentes. Seu objetivo é facilitar o
dialogismo entre os professores vinculados ao PNAIC, bem como possibilitar um recurso
virtual capaz de ser suporte para o armazenamento de experiências pedagógicas.
O Espaço Virtual de Aprendizagem PNAIC/RJ deseja ser uma tecnologia que
promova a construção de trocas, produzindo um caminho possível de reflexão de
diferentes etapas da Educação Básica. Configura-se como um recurso teórico e
pedagógico que aprofunda conhecimentos específicos sobre eixo da alfabetização, da
leitura e da escrita, bem como de outros campos curriculares.

Os principais objetivos do Espaço Virtual de Aprendizagem PNAIC RJ são:
•

Construir uma rede Estadual de formadores para professores alfabetizadores;

•

Incentivar um posicionamento ativo, crítico e consciente do professor, buscando
o fortalecimento e o compartilhamento de suas práticas;

•

Fomentar discussões e/ou reflexões que se realizem construtivamente em sala
de aula;

•

Estabelecer-se como um canal produtivo de informação e comunicação no
processo de ensino-aprendizagem;

Condições gerais de acesso à plataforma PNAIC
•

O acesso à Plataforma pode ser feito por meio de qualquer dispositivo com
acesso à internet.

•

Este espaço é direcionado a todos os formadores(as) que cadastrados com Senha
e Nome de Acesso.

•

O Nome de Acesso e a Senha serão os números do CPF, sem pontos nem traços,
podendo a senha ser alterada pelo usuário.

Conduta na plataforma PNAIC
•

O uso da plataforma (Senha e Nome de Acesso) é pessoal e intransferível.

•

O formador deve seguir e obedecer à estrutura disponibilizada pela Plataforma
PNAIC.

•

Qualquer dúvida ou problema quanto ao conteúdo e/ou utilização dos recursos
disponibilizados na plataforma devem ser transmitidos pelos canais de
comunicação do Espaço Virtual de Aprendizagem.

•

O formador que não cumprir qualquer das exigências acima listadas estará
violando este termo.

Práticas reprováveis no Espaço Virtual PNAIC RJ
•

Ceder ou emprestar seus dados de Nome de Acesso e Senha a terceiros, ou
tampouco acessar a plataforma com os dados, ou em nome, de terceiros.

•

Violar propriedade intelectual de terceiros.

•

Criar cópias da plataforma PNAIC, digitais ou físicas, em qualquer mídia, em parte
ou no todo de seu conteúdo.

•

Disponibilizar qualquer material físico ou midiático (Faceboock, Whatssap, emails, blogs e outros), em parte ou no todo, do conteúdo da plataforma PNAIC.

•

Disseminar vírus ou código de computador malicioso, arquivos ou programas
desenvolvidos para coletar dados não autorizados.

•

Interromper, destruir ou limitar a funcionalidade do Site ou de qualquer
software ou hardware de computador ou equipamentos de telecomunicações
em geral (malware ou spyware).

•

Interferir na arquitetura da plataforma PNAIC de qualquer forma, meio ou
técnica.

•

Usar qualquer dos elementos do Site para fins comerciais, publicitários ou em
qualquer outro que não represente a sua finalidade principal.

•

Manipular ou exibir o Site e/ou o respectivo conteúdo usando enquadramento
e/ou tecnologia de navegação afim.

•

Realizar engenharia reversa do Site.

A Plataforma PNAIC se reserva ao direito de cancelar, imediatamente, por quebra de
conduta disciplinar, o acesso à Plataforma daqueles que descumprirem quaisquer
condições previstas nas regras aplicáveis.

Limitação de Responsabilidade
A Equipe Técnico-pedagógica da plataforma PNAIC RJ não será responsável diante de
caso(s) de quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou
exemplares (mesmo que a equipe tenha sido avisada da possibilidade de tais danos)
resultantes de:
•

Uso ou impossibilidade de uso da Plataforma;

•

Acesso não autorizado, alteração das transmissões ou dos dados dos usuários;

•

Declarações ou conduta de qualquer terceiro na Plataforma;

•

Confiança do usuário em qualquer informação obtida no Site ou resultante de
enganos, omissões, interrupções, exclusões de arquivos, defeitos, vírus, atrasos
em operação ou transmissão ou falhas de desempenho, sejam estes resultantes
de força maior, falha de comunicações, roubo, destruição ou acesso não
autorizado aos registros, programas ou serviços do Espaço Virtual PNAIC RJ;

•

Impossibilidade de uso ou perda de dados relacionados à Plataforma;

•

Ou qualquer outro problema relacionado à plataforma PNAIC.

Isenção de Responsabilidade
O uso do Espaço Virtual PNAIC RJ é da inteira responsabilidade do formador,
inclusive qualquer perda ou dano decorrente desse uso. O Site é fornecido “na forma
em que se encontra” e “conforme a disponibilidade”, seguindo os limites permitidos. A
Equipe Técnico-pedagógica do PNAIC RJ, expressamente, se isenta de todas as
responsabilidades, garantias ou condições de qualquer natureza, sejam expressas ou
implícitas, incluindo condições à adaptação para um propósito particular e qualquer
infração que o usuário possa realizar na plataforma. A Equipe Técnico-pedagógica da
Plataforma PNAIC RJ não garante também que:

•
•

O Espaço Virtual Aprendizagem atenderá total ou parcialmente às suas
necessidades e/ou expectativas, mas se esforçará para tal atendimento;
O Espaço Virtual Aprendizagem funcionará de maneira ininterrupta, pontual,
segura ou livre de erros;

•

O conteúdo disponível no Espaço Virtual Aprendizagem (incluindo diagnósticos
e resultados) será preciso ou livre de quaisquer falhas;

•

O conteúdo do Espaço Virtual de Aprendizagem inserido, que foi disponibilizado
por terceiros, esteja livre de contaminação por vírus ou por outros elementos
contaminantes, prejudiciais ou destrutivos.

A Equipe Técnico-pedagógica da Plataforma PNAIC RJ esforçar-se-á para assegurar a
confiabilidade tanto do conteúdo, quanto do Espaço Virtual, mas não garante a exatidão
ou a correção dos mesmos. A segurança é algo muito importante para nós. Seguimos os
padrões do setor para ajudar a proteger as informações coletadas. No entanto, não
existe nenhum método de armazenamento eletrônico que seja totalmente seguro.
Portanto, embora nos esforcemos para proteger as informações coletadas, não
podemos garantir segurança absoluta.

Modificações dos Termos e condições gerais
•

•

A Equipe Técnico-pedagógica da Plataforma PNAIC RJ se reserva ao direito de
alterar, a qualquer tempo, estes Termo e Condições Gerais das Regras, visando
ao seu aprimoramento e à melhoria da plataforma.
No caso de alterações significativas nestes Termos e Condições Gerais ou na
forma como os gestores usam as informações, uma notificação será feita na
própria plataforma com uma antecedência mínima de 48h.

Disposições Gerais
•

•

O Espaço Virtual de Aprendizagem PNAIC RJ poderá também, a qualquer
momento, interromper o acesso à Plataforma para fins de manutenção,
atualização e ajustes de configuração.
A aceitação destes Termos e condições gerais é absolutamente indispensável à
utilização do Espaço Virtual de Aprendizagem PNAIC RJ. Informações coletadas
poderão ser retidas, bem como armazenadas, processadas, acessadas e usadas
com fins científicos apenas pela gestora Elaine Constant, ou diante de sua
permissão.

Informações de Contato.
Envie um e-mail para:plataformapnaicrj@gmail.com

