
 

POLÍTICA DE USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 
 
As políticas aqui apresentadas visam à garantia de comportamentos éticos e 

saudáveis, por parte dos estudantes e dos professores, com a introdução de 

dispositivos eletrônicos, como laptops e tablets, alinhadas às já constantes do Manual 

do Aluno. 

 

Para que seja concedido acesso à infraestrutura de internet da Escola das Nações, 

alunos e funcionários devem agir em conformidade com todas as políticas aqui 

estabelecidas. 

 

A violação de qualquer uma das políticas aqui mencionadas pode, dentre outras, 

causar: 

a. A suspensão ou a revogação de todos os privilégios de uso da rede;  

b. A suspensão ou a revogação do acesso a qualquer dispositivo;  

c. Ações disciplinares por parte da Coordenação Pedagógica, e, se necessário, 

das autoridades legais, 

 

 
POLÍTICA DE USO DA INTERNET E DE DISPOSITIVOS 
 

1. Todos os usuários assumem a responsabilidade de impedir a entrada de 

softwares ilegais na Escola por meio da internet. 

 

2. A internet da Escola das Nações não deve ser usada para baixar jogos, música, 

gráficos, vídeos nem textos que não tenham sido obtidos por vias legais e sem a 

devida autorização prévia. 

 

3. A Escola das Nações faz uso exclusivamente de programas licenciados.  



 

4. Usuários devem abster-se de acessar grupos de notícias, blogs, links ou 

qualquer conteúdo que possa ser ofensivo a estudantes, professores, familiares 

ou funcionários. 

 

5. A conduta do usuário deve ser de acordo com todas as políticas aqui 

estabelecidas, mesmo quando estiver usando outra tecnologia sem fio, como 

3G. 

 

6. O plágio é inaceitável e suscetível à ação disciplinar. Portanto, violações da lei 

de direitos autorais não serão toleradas. Todos os usuários devem se abster de 

publicar, compartilhar ou utilizar qualquer material protegido por copyright sem 

permissão prévia ou sem a devida citação do autor. 

 

7. Telefones celulares não são considerados dispositivos móveis válidos para o 

BYOD, portanto, o uso deles não é permitido dentro de sala de aula. 

 

8. A comunicação entre os alunos por meio dos dispositivos durante o horário de 

aula, sem autorização prévia do professor, pode ser entendida como 

desonestidade acadêmica, e está sujeita a medidas disciplinares. 

 

9. Todos os usuários devem ser sempre corteses, abstendo-se de qualquer forma 

de linguagem obscena, ofensiva ou abusiva. 

 

10. A Escola das Nações entende como assédio virtual (cyber bullying): 

a. Enviar mensagens ofensivas; 

b. Espalhar boatos ou publicar informações falsas;  

c. Divulgar informações particulares de cunho íntimo ou persuadir/levar 

alguém a fazê-lo;  

d. Fingir ser outra pessoa e/ou publicar conteúdo a fim de prejudicar alguém;  

e. Gerar medo em um usuário por meio do envio de mensagens 



 

ameaçadoras e/ou ofensivas, ou do compartilhamento de informações 

privadas; 

f.  Espalhar boatos que lesem a reputação de terceiros;  

g. Praticar qualquer tipo de atividade prejudicial on-line. 

 

11. Todos os usuários devem se abster de compartilhar informações pessoais, como 

endereços residenciais, números de telefone, endereços de e-mail por entender 

que, ao fazer isso, podem pôr a si mesmos e/ou outros em perigo. 

 

12. Qualquer membro da comunidade da Escola das Nações poderá ser 

responsabilizado pelo conteúdo publicado ou dito. Portanto, todos os usuários 

devem considerar cuidadosamente o que é postado on-line. Nenhuma 

mensagem ofensiva deve ser publicada contra a Escola das Nações ou qualquer 

membro de sua comunidade. Ações dessa natureza estão sujeitas a medidas 

disciplinares. 

 

13. Ao acessar um site (mídias sociais, blogs etc.) autorizado pela Escola das 

Nações, todos os membros devem: 

a. Identificar-se como membro da comunidade escolar; 

b. Certificar-se de que o que está sendo publicado é verídico; 

c. Publicar apenas comentários e conteúdos que estejam relacionados 

diretamente ao objetivo do site e que não violem o código de conduta. 

 

14. Sob nenhuma circunstância, os usuários têm permissão de compartilhar login e 

senha com outras pessoas. Acessos simultâneos com o mesmo login podem 

resultar em banimento do sistema e ser considerados motivos para ação 

disciplinar. 

 

15. Todos os usuários autorizam a Escola das Nações a monitorar o uso do 

dispositivo dentro de sua rede por meio de software, sem aviso prévio. 



 

16. A Escola das Nações garante que todo monitoramento ocorrerá somente para 

garantir a segurança e a proteção dos usuários dentro de sua rede, e que 

nenhum dado nem informação pessoal serão compartilhados com empresas 

externas. 

 

 

AO USAR UM DISPOSITIVO DA ESCOLA DAS NAÇÕES 

 

1. O usuário será responsabilizado por qualquer dano devido a acidente, abuso, 

uso de líquido, contato com alimentos, fogo ou outras causas externas. 

 

2. Os usuários nunca devem, intencionalmente, causar danos a qualquer 

equipamento ou software. Essa proibição inclui os seguintes atos, mas não está 

limitada a eles. 

a. Adulterar, remover ou trocar qualquer hardware. 

b. Apagar, renomear, remover, copiar ou alterar qualquer arquivo ou suas 

propriedades.  

c. Tentar obter acesso a material ou arquivo inadequado. 

d. Tentar obter acesso a login e senha de outros usuários.  

e. Danificar trabalhos de outros usuários.  

f. Instalar softwares não autorizados.  

g. Instalar, copiar ou, conscientemente, infectar um sistema de computador 

com um vírus. 

 

3. A Escola das Nações não assumirá responsabilidade por: 

a. Informações armazenadas em dispositivos removíveis, discos rígidos 

externos ou servidores remotos; 

b. Informações obtidas por meio de computadores da Instituição, na rede ou 

na internet; 

c. Bens pessoais utilizados para acessar os computadores da Escola, a 



 

rede ou a internet;  

d. Obrigações financeiras não autorizadas resultantes da utilização de 

recursos da Instituição e de contas para acessar a internet. 

 

4. As políticas aqui expressas reforçam e ampliam as disponíveis no Manual do 

Aluno, conforme explicitado no início deste documento. 


