Termo de Uso
Para se cadastrar e utilizar a plataforma da Rede Mentalidades Matemáticas (MM),
é necessário estar ciente e de acordo com os termos de uso. Por favor, leia com
atenção. A recusa destes termos impedirá você de utilizar a plataforma.
O que é a plataforma da Rede MM?
A plataforma da Rede Mentalidades Matemáticas (MM) é um ecossistema online
acolhedor e potencializador para as trocas entre membros. Um ambiente virtual
(software Moodle LMSTM), personalizado e adaptado pelo Instituto Sidarta, para
apoiar a aprendizagem com ferramentas de comunicação, fluxos de atividades,
calendários, grupos de trabalho e outros meios de colaboração para que
educadores do Brasil compartilhem seus aprendizados e práticas de sala de aula
com a abordagem MM.
O que eu posso fazer nessa plataforma?
Dentro deste ambiente virtual, você poderá acessar, fazer upload e interagir com
diversos conteúdos de texto, imagem, vídeos relativos à prática de sala de aula e
pesquisa sobre ensino e aprendizagem de matemática, especialmente sobre
Mentalidades Matemáticas, neurociência, trabalho em grupos heterogêneos e
ciência de dados. Você também poderá interagir e colaborar com outros
membros e células MM, por meio de posts, enquetes, formulários, chat e
mensagens.
Uma vez que você se cadastrar, você poderá acessar a plataforma por meio de
login e senha. Ao aceitar estes termos, você se responsabiliza por estas
informações, se comprometendo a não divulgá-las a terceiros, ficando sob sua
exclusiva responsabilidade qualquer solicitação de serviço que seja feita com o uso
de login e senha de sua titularidade.
O que eu não posso fazer nessa plataforma?
Sob pena de exclusão, não serão admitidas propagandas político-partidárias,
tampouco atos discriminatórios e de disseminação de discurso de ódio ou em
desequilíbrio com os princípios constitucionais, tais como dignidade, equidade e
urbanidade.
Também são proibidos, sob pena de exclusão e medidas judiciais, os uploads e
envios de mídias e arquivos que tenham como finalidade a decodificação de
senhas, a leitura de dados de terceiros, conteúdo pornográfico, propagação de
vírus, destruição de outros arquivos ou a interrupção do funcionamento da
plataforma ou da Rede MM.

O que acontece com os meus dados pessoais?
Os dados pessoais coletados pelo Instituto Sidarta, por meio de formulários e
cadastro, serão anonimizados, sempre que possível, e serão utilizados
exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica realizada pelo Instituto Sidarta
e/ou por outras instituições parceiras, sempre mediante autorização.
Asseguramos sigilo acerca da sua identidade em termos de pesquisa e damos
ciência de que qualquer pesquisa a ser realizada não lhe causará qualquer dano
pessoal, moral ou físico. Qualquer divulgação de nome só ocorrerá mediante
expressa autorização do usuário.
As informações de contato serão usadas única e exclusivamente para nos
comunicarmos com você e não serão compartilhados com ninguém.
Nenhum dado, em nenhuma hipótese, será utilizado para fins comerciais.
A Rede MM é uma instalação e utiliza o software Moodle LMSTM, cuja política de
privacidade pode ser acessada AQUI. O Moodle é comprometido com a proteção
dos dados, segurança e privacidade do usuário, e os controles de segurança são
constantemente atualizados.

Eu tenho que pagar alguma coisa?
Não há qualquer custo ou despesa para os usuários utilizarem a plataforma
livremente dentro destes termos.
A participação do usuário na plataforma também não enseja qualquer tipo de
remuneração.

Direitos autorais, produção intelectual e pesquisa
Todos os materiais, contribuições e obras intelectuais criadas, individual ou
coletivamente, na plataforma ficam desde já licenciadas e disponibilizadas pela
Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0).
Assim, usuários da rede terão o direito de: compartilhar, copiar e redistribuir o
material em qualquer suporte ou formato; adaptar, remixar, transformar e criar, a
partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial - sempre atribuindo o
devido crédito e indicando quaisquer alterações. Para mais informações, acesse a
página da licença CC-BYSA 3.0.

Responsabilidades do Usuário

O conteúdo postado é de inteira responsabilidade do usuário, não podendo o
Instituto Sidarta ou outros usuários serem responsabilizados por quaisquer fatos
decorrentes da postagem desse conteúdo.
As mensagens, posts e conteúdos devem obedecer ao escopo e ao objetivo dos
fóruns, áreas e ferramentas. Em caso de descumprimento, o Instituto Sidarta e
outros moderadores têm o direito de excluir as mensagens, posts e conteúdos e/ou
reorganizar ou realocá-los com o fim de facilitar a compreensão do conteúdo
postado pelos demais usuários.
Cada usuário é responsável por cumprir a legislação e licenças aplicáveis dos
materiais enviados (por mensagem, upload ou outro), obrigando-se,
exclusivamente, a responder quaisquer demandas de natureza autoral ou de
propriedade intelectual que surjam em relação ao conteúdo postado pelo usuário.

Modificações, legislação e contato
O presente Termo De Uso poderá, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou parte
dele, modificados para adequações e inserções, tudo com vistas ao
aprimoramento da plataforma da Rede MM. Quaisquer modificações entrarão em
vigência assim que publicadas.
Qualquer usuário pode manifestar oposição ou sugestão aos termos modificados,
desde que o faça por escrito, para o contato abaixo indicado. A
oposição/sugestão será analisada, e, caso não sejam aceitas, o usuário receberá
um e-mail para confirmar o aceite ao Termo de Uso, novamente. Caso não aceite,
o seu cadastro será finalizado.
Se você tiver qualquer pergunta ou comentário, ou se quiser informações mais
detalhadas sobre as pesquisas que podem ser realizadas e/ou sobre seus direitos,
entre em contato por meio do e-mail: mentalidadesmatematicas@sidarta.org.br
Os casos omissos serão resolvidos e decididos pelo Instituto Sidarta.
Todos os itens deste Termo de Uso estão regidos pelas leis vigentes na República
Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à sua interpretação e
cumprimento, as partes se submeterão ao Foro da Comarca de Cotia-SP.

