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TERMOS DE USO 
SERVIÇO DE QUESTIONÁRIOS DA UTFPR

Apresentação

Este documento descreve as termos de uso do Serviço de Questionários Online da
UTFPR, oferecido pelo Departamento de Infraestrutura – DEINFRA da UTFPR, disponível
em https://questionario.utfpr.edu.br. 

O serviço oferecido compreende disponibilizar a ferramenta open source LimeSurvey
para  criação  de  questionários  online.  Este  software  possibilita  que  servidores  ativos
(docentes e técnicos administrativos) possam desenvolver, publicar e coletar respostas de
questionários. 

Não faz parte desse serviço a criação, a administração do questionário, a preparação
da amostra da população a ser pesquisada e a extração dos dados coletados, estando
estes, exclusivamente, sob a responsabilidade do usuário do serviço.

Público Alvo 

É necessário  ser  um servidor  ativo da UTFPR para acessar  o  sistema e criar  os
questionários  utilizando-se  do  login  e  senha  institucionais  na  autenticação.  Para
responder o questionário como participante, basta ter uma conta de e-mail válida.  

Os  discentes  da  UTFPR  que  desejem  fazer  uso  do  serviço  para  atividades
acadêmicas devem procurar o seu professor orientador. 
 

Termos de uso

Os solicitantes deverão ter ciência que está VEDADO: 

1.  A violação dos direitos de acesso de outros usuários,  por exemplo,  a utilização de
identificação e senhas de terceiros.

2.  Qualquer  tentativa  de  violação  de  privacidade  ou  de  integridade  de  dados  ou  de
sistemas da UTFPR ou de organizações externas. 

3. Produção ou transmissão de dados ou materiais considerados ilegais.
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4. Armazenamento ou veiculação de material  pornográfico ou qualquer outro conteúdo
ilícito, tais como sons, imagens, programas que afrontem a moral, os bons costumes ou
que afronte por qualquer outra maneira a legislação em vigor.

5. Veiculação de propaganda comercial, política, religiosa ou de gênero.

6.  Atividades que  contribuam para  ineficiência  ou  esgotamento  dos recursos na  rede
sejam eles computacionais, comunicacionais ou humanos.

7.  Atividades  que  interrompam ou  prejudiquem a  utilização  dos serviços  de  rede  por
outros usuários.

8. Uso em atividades que não sejam de interesse institucional: ensino, pesquisa, extensão
e atividades administrativas.

9. Incorporar vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam danificar ou
impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipamentos informáticos
(hardware e software) de terceiros ou que possam danificar as informações armazenadas
nestes equipamentos.

10. Desperdiçar os recursos computacionais da Universidade de forma intencional.

11.  Fazer  uso  de  falhas  de  configuração,  falhas  de  segurança  ou  conhecimento  de
senhas.

12.  Utilização para fins que vão contra as regras internas da UTFPR,  em especial  a
POSIC, e a legislação brasileira.

13. Está vedado submeter arquivos.

A violação a itens descritos anteriormente ou a leis  estaduais ou federais  recaem
sobre o solicitante e quem  aprovou a utilização do serviço. A violação poderá acarretar,
além das medidas tomadas para correção imediata da infração: 

- A perda de privilégios e acesso a serviços. 
- A abertura de processo disciplinar.


