Prezado aluno,
Ao acessar a sala virtual, você concorda com as regras colocadas a
seguir, e estará ciente de que a violação dessas regras é passível de
medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e
criminal.
Informamos que esta e as outras aulas online ao vivo serão gravadas e
terão seu conteúdo disponibilizado para toda a turma.
Portanto, para que possamos manter o ambiente harmônico,
respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar as seguintes
regras de conduta.

Prepare-se para a aula virtual
• Vista-se adequadamente e escolha na sua casa o local mais apropriado
(se possível, separado de outras pessoas e das atividades que estiverem
sendo realizadas por elas), para que haja o máximo de atenção na aula.

Desative o microfone
• Ao acionar seu aparelho, desative o microfone. Essa ação impedirá que,
num momento de distração, você compartilhe uma fala ou ruídos
indesejados. Seu celular deve ficar no silencioso. Evite também
interromper a fala dos demais participantes e, pelo chat, peça a palavra
ao professor quando quiser fazer algum comentário ou esclarecer
alguma dúvida. Quando autorizado pelo professor, ative o seu
microfone e fale. Assim, a aula fica organizada e sem perturbações.

Desative a câmera
• Para não expor a privacidade do seu lar, sua imagem não deverá
aparecer. Você só deverá ativar a câmera se for solicitado e se concordar
com a sua exposição e com a do ambiente onde você estiver. Para os
momentos em que for necessário a câmera estar ativada, o ideal é
direcionar a câmera para uma parede.

Não compartilhe a gravação das aulas
• Você não deve copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar,
retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e/ou
documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar
qualquer trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas
aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na
exposição.

