
ANEXO III 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ACESSO ÀS AULAS 

POR MEIO DO ENSINO A DISTÂNCIA DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU MBA EM DESIGN THINKING 

(MBADTI) – MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), 

TURMA 2022-2023 

 

Eu declaro, para os devidos fins, que eu terei acesso às aulas remotas oferecidas pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) Google Sala de Aula, e ferramentas de comunicação Google Meet e/ou Zoom, no 

Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Design Thinking e Inovação por meio do 

Ensino a Distância. Ademais, eu tenho ciência expressa da Coordenação do Curso, dos 

Professores Supervisores de Módulos do Curso, e dos Professores do Curso, responsáveis 

pelos Encontros Síncronos (ES) e atividades nos módulos de todo o Curso, que não é 

permitida a realização de downloads das aulas, gravação de imagens, vídeos, conteúdos e 

voz, edição, reprodução do respectivo conteúdo a terceiros, independente do meio, bem 

como utilização do respectivo conteúdo para outras finalidades que vão além dos meus 

estudos e aprendizado no módulo. 

 

Os(as) Tutor(as) são os responsáveis pelo suporte ao estudante durante a realização de um 

módulo. Eles contribuem com as atividades dos Professores, além de serem responsáveis 

pela atribuição das notas quantitativas dos módulos. Além disso, eles são responsáveis pelo 

agrupamento de todas as respostas dos estudantes de forma anônima e envio semanal para os 

estudantes. 

 

 Eu Tenho ciência de que o descumprimento deste termo implicará de infração disciplinar 

discente no âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG), e poderá ainda caracterizar de 

infração cível e eventualmente criminal. 

 

IMPORTANTE: Todo o conteúdo das aulas é para uso pessoal. Portanto, não compartilhe o 

conteúdo das aulas com terceiros! 

 
Obs.: Este termo deverá ser formatado como um formulário Google institucional (UFG), e/ou 

qualquer ferramenta institucional da UFG, desde que preserve o seu conteúdo. 
 


