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COMUNICADO:
Atualização das Diretrizes de Uso do Moodle - Inclusão do "Cadastro da Foto Pessoal
A Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) vem por meio deste comunicar a atualização das Diretrizes de Tecnologia
da Informação para Utilização do Moodle, com a inclusão do texto a seguir:

13 - Do cadastro da foto pessoal
1. O usuário poderá incluir uma foto de perfil para sua identificação na plataforma ou utilizar a foto
de ambientes geridos por terceiros (Gravatar e afins) desde que a foto respeite os seguintes
procedimentos:
1. A foto deve exibir o rosto da pessoa, somente dos ombros para cima. Não poderá
utilizar foto de meio corpo ou corpo inteiro;
2. Somente o usuário responsável pela conta deve aparecer na foto;
3. Não é permitido usar adereços que dificultem a identificação do usuário, tais como
óculos de sol, chapéus, máscaras e outros;
4. O usuário de óculos de grau deve verificar se eles criaram o efeito de reflexo na foto.
Se for o caso, deve ser tirada uma nova foto sem os óculos;
5. A foto não deve conter nenhum tipo de conteúdo ofensivo ou proibido de acordo com
as outras diretrizes de uso do Moodle e a legislação vigente;
6. Não pode ser utilizada caricatura, avatar ou afins;
7. A foto deve ter um fundo limpo, não podem ser utilizadas fotos com slogans de
campanha, sejam eles quais forem.

A nova versão entra em vigor em sua data de publicação ( 04 de junho de 2020).
O canal para informar a CTI sobre desrespeito as normas é através do e-mail cti.hto@ifsp.edu.br ou pelo telefone (19)38658068. Contamos com o apoio de nossos usuários (docentes, alunos e técnicos administrativos) em nos avisar caso verifiquem
irregularidades.

Hortolândia, 4 de junho de 2020
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