
 
 

 

NORMAS DE CONDUTA PARA CURSOS REMOTOS 

 
 

1. Quanto à preparação para o início das aulas (SERVIDOR): 
 

• O horário é importante – Esteja presente no início da aula. Diariamente, os 
professores farão controle de frequência. 
 

• Vestimentas Adequadas – mesmo estando em casa é importante lembrar 
que as aulas remotas fazem parte de um ambiente institucional e por isso é 
fundamental usar vestimentas adequadas para tal ocasião. 

 
• Câmera e microfone sempre desligados – Inicie sua participação, 

garantindo que seu microfone e sua câmera estejam desligados. Essa 
medida reduz o número de interferências e melhora a qualidade do áudio e 
imagem para toda a turma. 

 
• Atenção ao material – Lembre-se de ter todo o seu material de escrita 

próximo. 
 
• O equipamento deve estar pronto para uso – Garanta que o seu 

equipamento esteja carregado ou que o carregador esteja disponível (celular 
e ou computador). 

 
• Respeite o horário do intervalo – Não se distraia fazendo lanches ou 

outras atividades durante a aula. Também não fique dialogando com seus 
colegas, no chat, sobre assuntos aleatórios, enquanto o professor (a) expõe 
o conteúdo. Respeite os horários destinados ao intervalo. 

 

2. Após o início das aulas (SERVIDORES): 
 

• Sua participação é importante – No momento da sua interação, cuidado 
com os termos utilizados. É preciso manter uma postura de respeito; 
 

• Cuidado com práticas de bullying – Mesmo que à distância, se de forma 
reiterada, desrespeitar, ofender, apelidar, causando constrangimento ao 
colega ou ao educador, você será advertido formalmente e poderá ser 
suspenso de alguns encontros. 

 

 
 



 
 
 

 
• Aguarde o momento certo para falar – Na sala de aula remota, assim 

como nas aulas presenciais, é necessário aguardar o momento certo para 
participar. Escreva no chat o que vai falar, para ter mais segurança no 
momento da interação; 

• Procure o fórum adequado – Se desejar fazer críticas, elogios ou 
sugestões, faça em fórum específico. Você também poderá usar o telefone 
ou e-mail institucional. 
 

 
• Professores e estudantes têm suas imagens protegidas por lei – É 

terminantemente proibido o uso das imagens de professores ou de colegas 
para qualquer forma de comunicação externa a instituição. 

 
• Mesmo à distância, prevalecem as normas de conduta – Para 

permanecer na sala, é necessário ficar atento à conduta adequada. Caso 
insista em atitudes inadequadas, após advertido, poderá ter seu acesso à 
sala de aula virtual suspenso temporariamente. 
 

 


