UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEAD/UFRGS
CURSOS MASSIVOS, GRATUITOS, ABERTOS E A DISTÂNCIA DA UFRGS
Termos de Uso do Serviço – Lúmina
Bem-vindo(a) ao Lúmina (https://lumina.ufrgs.br/)!
Por favor, leia e esteja de acordo com este Termo de Uso de Serviço antes de se inscrever
nos cursos da plataforma e fazer acesso aos conteúdos dos mesmos. Este Termo de Uso do
serviço é um acordo entre você e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Se
você não entender ou não concordar com os termos de acordo, pedimos que não realize sua
inscrição.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul se reserva ao direito de modificar este Termo
de Serviço a qualquer momento e sem aviso. Certifique-se de retornar a esta página
periodicamente para garantir a familiaridade com a versão mais atual deste Termo de Uso de
Serviço.

Descrição do Lúmina
O Lúmina é uma plataforma de cursos massivos, online, abertos e gratuitos que oferece
uma oportunidade de formação em diferentes áreas do conhecimento.
Os cursos são:


massivos, pois podem ser cursados por um número muito grande de pessoas;



gratuitos, pois não é preciso pagar para cursá-los;

 online, pois é preciso estar conectado com a internet, já que não há previsão de aulas
presenciais;


abertos, pois qualquer pessoa, no Brasil ou no mundo, pode cursá-los.

Não haverá certificação outorgada pela UFRGS decorrente da conclusão de quaisquer
cursos hospedados na plataforma.
O cadastramento, uso e conclusão de cursos ou atividades no Lúmina não implica
qualquer tipo de vínculo com a Universidade, cujos meios de ingresso estão elencados na
resolução 11/2013 do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
O acompanhamento por um instrutor/professor (i.e. tutoria) poderá ser disponibilizado por
alguns cursos, devendo ser consultada a possibilidade junto à descrição de cada curso,
presente na plataforma. Os cursos ofertados no Lúmina podem não ter um tutor.

Última atualização: 22 de novembro de 2016

Aceite de Usuário e regras de conduta online
Ao se inscrever na plataforma Lúmina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), você manifesta concordância com todas as condições de uso expressas neste Termo
de Uso de Serviço, o Código de Ética e todas as leis locais, estaduais, nacionais e internacionais,
normas e regulamentos, incluindo leis de direitos autorais e quaisquer leis relativas à
transmissão de dados técnicos exportados de seu país de residência e todas as leis de controle
de exportação brasileira.
Você concorda que é responsável pelo uso da plataforma e de publicações na condição de
usuário. “Postagens de usuários” incluem todos os conteúdos enviados, postados, publicados
ou distribuídos no Lúmina por você e por outros usuários.
É condição para uso dos Serviços o uso da plataforma sem intenção de danificar, inutilizar,
sobrecarregar ou prejudicar qualquer servidor da UFRGS, redes conectadas a qualquer servidor
UFRGS e interferir com qualquer outro uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Você
não deve tentar obter acesso não autorizado à plataforma, sistemas de computador ou redes
conectadas a qualquer servidor UFRGS através de mineração, rastreamento de senha ou
qualquer outro meio. Você não deve tentar obter materiais ou informações armazenadas na
plataforma, seus servidores ou computadores associados através de quaisquer meios que não
estejam intencionalmente disponibilizados através da plataforma Lúmina.

Conta Lúmina
Para acessar os conteúdos dos cursos abertos, você terá de criar uma conta na plataforma
Lúmina; em hipótese alguma será permitido que um usuário acesse a conta de outro. Ao criar
a sua conta, você se compromete a fornecer dados precisos, completos e verdadeiros. Você é
o único responsável pela atividade que ocorre em sua conta, bem como proteção e
confidencialidade de sua senha. Você deverá notificar a UFRGS imediatamente pelo e-mail
lumina@sead.ufrgs.br sobre qualquer violação de segurança ou uso não autorizado de sua
conta.

Restrições
Ao aceitar os termos do serviço, você manifesta estar ciente de que:
 Os conteúdos dos cursos, as marcas registradas, marcas de serviço, banners, logotipos
e/ou logomarcas são de propriedade exclusiva da UFRGS, sob reserva de direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual nos termos da lei. Caso precise usar algum destes
materiais, entre em contato com lumina@sead.ufrgs.br indicando sua necessidade no assunto.
 Exceto se estiver indicado como sendo de domínio público, todo o conteúdo da
plataforma é protegido pela Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. O conteúdo oferecido
não poderá ser alterado e seu uso é pessoal, exclusivamente destinado para estudos pessoais
e com fins de aperfeiçoamento, não podendo ser comercializado, reproduzido, distribuído,

transmitido, exibido, licenciado ou explorado sem o consentimento por escrito da UFRGS. Caso
precise usar algum destes materiais, entre em contato com lumina@sead.ufrgs.br indicando
sua necessidade no assunto.
 Documentos terceiros usados no Lúmina foram inseridos nos cursos mediante a
autorização dos proprietários do conteúdo, não estando esta autorização estendida a qualquer
outra figura que não o Lúmina e a qualquer outro fim que não o uso em cursos no Lúmina.
 Você somente poderá baixar os conteúdos permitidos pela UFRGS, isto é, aqueles que
estão devidamente identificados como material para “download” ou por link similar exibido na
plataforma.

No Lúmina são proibidos conteúdos:


que difamem, molestem ou ameacem;



que abordem atividades ilegais, com a intenção de realizá-los;

 que violem a propriedade intelectual, incluindo, mas não limitando a direitos autorais
ou marcas comerciais;


que contenham informações imprecisas com a intenção de prejudicar os outros;



pornográficos, obscenos e ilegais;

 relacionados a atividades político-partidárias; vírus, cavalos de Tróia, worms, bombasrelógio, arquivos corrompidos, malware, spyware, ou qualquer outro software similar que
possa danificar a operação do Lúmina ou de outro computador.

Renúncia de garantia/Indenização/ Limitação de responsabilidade
A plataforma é disponibilizada sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, de
adequação. A UFRGS não garante que a mesma opere sem nenhuma intercorrência,
interrupção, livre de erros ou mesmo que esteja livre de vírus ou outros componentes nocivos.
O uso das informações obtidas a partir dos cursos é de sua conta e risco, assim como o acesso,
transferência de informações, materiais ou dados. Você será o único responsável por qualquer
dano a sua propriedade ou a terceiros, perda de dados resultantes do download ou uso do
conteúdo. As inscrições poderão ser fechadas ou restringidas por razões de qualquer ordem.
A UFRGS não garante, defende ou assume responsabilidade por qualquer produto ou
serviço divulgado ou oferecido através do serviço, ou de qualquer hyperlink exibido em
qualquer banner ou outro tipo de publicidade.
O site pode incluir hiperligações a sites mantidos ou controlados por outros. A UFRGS não
se responsabiliza e nem aprova, revê ou endossa o conteúdo. Se você decidir acessar sites de
terceiros, você fará por sua conta e risco.

A UFRGS não terá qualquer responsabilidade por qualquer dano consequente, indireto,
direto, punitivo, previsível ou imprevisível, incluindo, mas sem limitar a reclamações por
difamação, perda de dados ou interrupção da disponibilidade de dados.
Ao aceitar as condições estabelecidas neste Termo de Uso de Serviço, você concorda em
isentar e desresponsabilizar a UFRGS por qualquer reclamação de terceiros, ações ou
demandas decorrentes de resultantes ou de quaisquer forma relacionadas à plataforma,
incluindo qualquer responsabilidade ou despesa proveniente de todas e quaisquer
reivindicações, perdas, danos (diretos e consequências), ações judiciais, sentenças, custos de
litígio e honorários advocatícios de qualquer tipo de natureza.

Disposições Gerais
Você concorda que a UFRGS, a seu exclusivo critério, poderá rescindir o seu uso à
plataforma ou a participação na mesma.
Se qualquer disposição do Termo de Serviço for considerada por um tribunal de jurisdição
competente como inválida, as partes concordam que a invalidade de tal disposição não afetará
a validade das restantes, que permanecerão válidas em vigor.
Você concorda que este Termo de Serviço será regido pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, pelas leis do Estado do Rio Grande do Sul, independentemente
dos princípios e conflitos de leis. Qualquer reclamação ou controvérsia entre as partes
decorrente total ou parcialmente do serviço será dirimida exclusivamente por um tribunal
competente localizado nesta localidade.
O uso do serviço por você após qualquer aditamento aos termos deste documento
implicará em aceitação pelo usuário.

Equipe Lúmina

