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O presente documento faz uma síntese das 
orientações elaboradas pelo escritório Bordas 
Advogados Associados2 e pela Cartilha do 
docente para atividades pedagógicas não 
presenciais3 para as atividades docentes de  
forma remota que envolvem questões de  
natureza pedagógica e que deverão estar 
compatíveis quanto a:
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para atividades pedagógicas não presenciais. 
Florianópolis: SEAD/UFSC, 2020. cap. 5, p. 98-
156. Disponível em: https://sead.paginas.ufsc.
br/files/2020/04/Cartilha-do-Docente-APNP-
UFSC.pdf. Acesso em: 6 ago. 2020.
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1. Adequações curriculares que mesclem as atividades de forma 
remota com ponderação, compreensão e parcimônia e garantam 
a natureza da área de atuação

do docente;

2. Consideração das implicações advindas sobre outros aspectos 
da vida e dos direitos, tais como direitos à imagem e à produção 
intelectual;

3. Necessidade de que as atividades remotas sejam orientadas 
por princípios gerais e de direitos e garantias individuais;

4. Garantia, pela administração superior, de meios para 
viabilização das aulas tecnicamente e de não transferência da 
responsabilidade para a atuação individual do professor.

I Implicações funcionais
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5. Qualquer gravação publicação ou divulgação de imagem, voz e conteúdo pressupõe a 
concordância dos envolvidos;

6. A gravação de aulas ocorrerá após a divulgação da finalidade a que se propõe, com 
indicação do local e forma de publicização, além da possibilidade de se opor à exposição de 
sua imagem;

7. No plano de ensino deverá ser definido, de forma clara, o formato das aulas; a utilização 
será restrita aos fins a que se destina a disciplina;

8. É facultado ao aluno o direito de ser gravado ou não. Ele tem o direito de desativar a 
câmera de seu computador;

9. Nas aulas síncronas deverá conter um alerta escrito e verbal de que é proibida a utilização 
das imagens sem expressa autorização;

10. Gravação ou fotografia de trechos de aula poderá ocorrer apenas como finalidade exclusiva 
de anotação para posterior utilização pelo aluno; no entanto, é expressamente vetada sua 
publicação (na internet, WhatsApp etc.) sem a autorização dos envolvidos (alunos e professores);

11. As aulas são protegidas por direitos autorais, como resultado da produção intelectual do 
docente, não podendo ser reproduzidas sem autorização;

12. Aulas, exercícios, gráficos, tabelas, imagens preparadas por outros professores só poderão 
ser usados com a expressa anuência.

II  Direitos de Imagem, Voz e Conteúdo
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A “Cartilha do docente para atividades pedagógicas não 
presenciais” (NUPPI, 2020, p. 103-110) da UFSC levanta as 
seguintes questões:
 O fato de uma obra estar na Internet não significa que 

esteja em domínio público;
 Nem tudo o que se encontra na Internet pode, de 

fato, ser utilizado ou disponibilizado em uma aula para o 
ensino remoto; 
 A incidência do Direito Autoral sobre as obras 

intelectuais permanece protegida, mesmo que estas 
estejam disponibilizadas no ambiente digital, salvo 
algumas exceções;
 A questão dos direitos autorais é complexa e ampla 

no âmbito jurídico;
 Apesar das incontáveis formas de armazenamento 

e de circulação de bens intelectuais, no meio virtual e 
imaterial, com a desmaterialização das obras literárias, 
artísticas e científicas, elas continuam a ser protegidas 
pela propriedade intelectual. 

III Lei de Direitos Autorais (LDA no. 9610/98) 
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 citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
 o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se 

dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa 
de quem as ministrou;
 a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de 

rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração 
à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização;
 a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar 

ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo 
em qualquer caso intuito de lucro;
 a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, 

de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a 
reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique 
a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses dos autores.

Situações de utilização de uma obra sem solicitação 
prévia e expressa autorização (NUPPI, 2020, p. 134-136):
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 ministrar uma aula expositiva on-line, via utilização de 
plataformas ou redes sociais, de forma síncrona;

 gravar uma aula expositiva para ser disponibilizada de
modo assíncrono;

 disponibilizar para os alunos arquivos de autoria do 
próprio professor (doc ., pdf, power point, etc.);

 disponibilizar arquivos contendo músicas, trechos de 
filmes, livros ou textos de terceiros; 

 disponibilizar links para sites na web, onde o aluno
possa acessar textos, vídeos, músicas, imagens e outras 
obras intelectuais; 

 criar uma obra derivada a partir de algo encontrado na 
web, como, por exemplo, um vídeo;

 propor a elaboração de textos colaborativos entre os alunos, com a 
participação ou não do docente. Em todas essas situações, o docente irá 
se deparar com obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral. Como se 
pode verificar, em determinados momentos, ele será o autor do material 
que está sendo disponibilizado; em outros, ele utilizará obras intelectuais 
produzidas por terceiros como recurso didático para a sua aula.

No âmbito do ensino remoto, o professor poderá 
(NUPPI, 2020, p. 103): 
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 As aulas e o material produzido pelo professor estão protegidos 
pelo direito autoral;

 Não há como argumentar, juridicamente, que a autoria das aulas 
virtuais seja de uma pessoa jurídica;

 A autoria é claramente da professora ou professor responsável por 
aquele trabalho que será transmitido ou gravado;

 A eventual cessão de usos da obra deve ser formal, por escrito e 
com a presunção do caráter oneroso;

 No caso de instituições públicas:
“as aulas produzidas para o prosseguimento das atividades de 
forma virtual podem ser usadas pelas instituições de ensino para 
que elas prestem suas finalidades de ensino público, sem que 
isso gere ao professor qualquer direito à reparação financeira. 
Contudo, esse uso do material está restrito àquela disciplina 
específica, no semestre específico, não podendo a instituição 
usar essa mesma aula em outros anos e de forma irrestrita”.

IV A universidade tem o direito de usar 
livremente uma aula do professor?
(BORDAS, 2020, p. 7-8)
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 As aulas e o material produzido pelo professor estão protegidos 
pelo direito autoral;

 Na preparação da aula e do material remoto deverão estar 
garantidos e protegidos OS AUTORES de materiais usados nas 
aulas e O AUTOR da aula;

 Fotografias, figuras, músicas, vídeos, ainda que disponibilizados 
gratuitamente pela internet, estão protegidos por direitos 
autorais;

 Existem consequências jurídicas para a violação de direito 
autoral e o responsável sujeito à reparação pelo prejuízo causado.

 O professor pode garantir a sua propriedade intelectual 
mediante o registro de sua obra. A Creative Commons é uma 
das ferramentas gratuitas para o registro de obras e definição de 
como poderão ser utilizadas.

V Direitos autorais de terceiros na 
apresentação e elaboração das aulas remotas
(BORDAS, 2020)
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 O cronograma de trabalho do professor inclui: aulas síncronas ou assíncronas; 
planejamento e preparação das aulas; reuniões; orientações de TCC e de bolsistas; 
atendimento aos discentes, produção acadêmica com garantia dos direitos sociais 
e de proteção à saúde do trabalhador;

 Existe uma limitação física e mental para as exaustivas horas em frente ao 
computador;

 A sobrecarga da jornada de trabalho deverá ser observada e controlada observando 
o cronograma estabelecido pelo professor. É necessária a criação de protocolos e 
mecanismos de controle para que o professor não se transforme em “call center de 
atendimento 24 h”;

 É preciso proteger o docente, por meio de protocolos acordados com a gestão 
acadêmica, de queixas infundadas que possam surgir por parte dos alunos, no 
atendimento às suas demandas a qualquer tempo e hora. “O tempo do professor não 
pertence integralmente ao trabalho”.

 Como mensurar esse tempo? A legislação de ensino prevê limites de hora-aula, para 
preservar as demais atividades acadêmicas;

 Como se dará a computação de preparação de aulas síncronas e assíncronas?

VI CONDIÇÕES DE TRABALHO
Professor 24 horas
(BORDAS, 2020)
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 Nas aulas síncronas será considerado o tempo limite que o professor ficar na 
transmissão em tempo real? E a preparação dessas aulas, como serão contabilizadas?

 Como mensurar o tempo gasto com a preparação das aulas assíncronas? Seu tempo 
de duração equivale à hora-aula para fins de verificação da jornada mínima de aulas?

 Todas as questões levantadas deverão ser avaliadas pela Comissão Permanente de 
Pessoal Docente (CPPD), sindicato, conselho diretor e demais instâncias envolvidas;

 Existe uma lacuna normativa que deverá ser suprida por meio de protocolos que 
definirão princípios gerais, interesse público e social (alunos) e compatibilização com os 
direitos sociais e autorias do docente.

VI CONDIÇÕES DE TRABALHO
Professor 24 horas
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