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A Decania do Centro de Tecnologia da UFRJ, por meio da Coordenação de Integração
Acadêmica, vem realizando reuniões com os Diretores Adjuntos Acadêmicos das 
unidades componentes do Centro para discu�r, integradamente, questões rela�vas ao 
ensino remoto para melhor apoiar a sua comunidade acadêmica.

Foi promovido um encontro com os advogados Dr. Wilson Pinheiro Jabur, Drª. Flávia 
Mansur Murad Schaal e a Profª Kone Cesário, com o intuito de dirimir dúvidas
sobre direitos autorais. A conversa foi norteada por questões previamente formuladas 
pelos Diretores Adjuntos.

A discussão resultou na compilação deste documento sobre o tema “Propriedade 
Intelectual”, que apresenta orientações básicas e obje�vas aos docentes no 
desenvolvimento de a�vidades no ensino remoto.

O documento abrange conceitos de Propriedade Intelectual e Direitos Autorais e 
orientações gerais para o ensino remoto, incluindo perguntas e respostas prá�cas 
para a atuação de professores. 
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1 - INTRODUÇÃO

Este manual tem como obje�vo esclarecer as principais dúvidas e ques�onamentos 
a respeito da propriedade intelectual no ambiente de educação a distância.

Em virtude do novo coronavírus houve a necessidade de nos adaptarmos a uma 
realidade diferente. No ambiente acadêmico, buscando preservar a segurança e 
integridade �sica dos docentes e discentes da UFRJ, o ensino remoto emergencial foi
adotado.

Nesse contexto serão abordadas as melhores prá�cas legais para geração, edição, uso, 
publicação, compar�lhamento, distribuição e reprodução de conteúdo pelos professores
na modalidade de aulas remotas emergenciais. Iniciando-se com as definições de 
propriedade intelectual e direitos autorais, ou seja, o que são, o que e a quem 
protegem, o que não é protegido e como se relacionam com o ambiente virtual, 
para, na sequência, abordar os direitos da personalidade humana, como: imagem, voz
e nome.

Por fim, serão feitas considerações prá�cas acerca de determinadas situações do 
ensino remoto e uso de conteúdos em reproduções acadêmicas como recursos
educacionais.



2 - PROPRIEDADE INTELECTUAL
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¹ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABI). O que é Propriedade Intelectual? 
Disponível em h�ps://abpi.org.br/blog/o-que-e-propriedade-intelectual. Acesso em 23 de julho de 2020.
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3 - O QUE É PROTEGIDO PELOS DIREITOS AUTORAIS

No ambiente �sico ou virtual de Ensino:

O professor em sala de aula pode ser considerado um autor de diversas obras 
passivas de proteção, por exemplo: seu plano de aula, slides e textos são 
conteúdos literários ou ar�s�cos, eventualmente, protegidos pelo direito autoral, 
como se fosse o roteiro de uma peça de teatro ou o sermão de um padre. 

O momento em que o professor está falando ou explicando poderá ser 
considerado uma interpretação, como fazem, por exemplo, os atores. Portanto, 
o professor, ao ministrar uma aula, se enquadra como intérprete e tem seu
conteúdo e sua exposição protegidos pelo direito autoral e por direitos conexos,
de forma semelhante ao que ocorre com os atores em uma peça teatral.

No ambiente virtual, não mudam os direitos, sendo que, ao ser gravado e 
transmi�do, pode-se estar diante de uma obra audiovisual, como se fosse 
comparado a um filme ou uma novela, em que o conteúdo literário são os roteiros 
de aula, os exercícios, os slides, o direito de interpretação e a explanação 
do professor. 

Em linhas gerais, a Lei de Direitos Autorais determina que são obras intelectuais 
protegidas as criações do espírito, desde que expressas em qualquer meio. Isto 
quer dizer que não há proteção sobre ideias, ou seja, se o professor tão somente
pensa num ar�go não haverá proteção para tal pensamento, mas se o professor, 
após pensar, escrever um rascunho em seu computador, poderá ter um trabalho 
protegido, uma vez que materializado. Assim sendo, determinados usos da obra, 
tais como: a reprodução, a tradução ou a interpretação, só poderiam ocorrer com 
a autorização gratuita ou onerosa do autor, ou do detentor dos direitos patrimoniais 
de exploração da obra, como são, em alguns casos, editoras, gravadoras, 
produtoras de vídeos, etc. 
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ESQUEMA DOS DIREITOS AUTORAIS:
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4 - DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS, MAS QUE PODEM SER
USADOS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

A mesma lei determina limitações ao direito de exclusividade do autor, ou seja, 
momentos e condições em que a u�lização de obra protegida poderá ser feita sem 
necessidade de autorização prévia.

Os casos em que o uso da obra independe de autorização estão nos arts. 46, 47 e 
48 da Lei de Direitos Autoriais:

A reprodução de no�cias ou ar�gos informa�vos publicados em diários 
jornalís�cos periódicos. Exemplo: professor cola em seu slide uma no�cia de jornal
ou reproduz um vídeo de uma reportagem televisiva:

A reprodução de obras literárias, ar�s�cas e cien�ficas quando des�nadas para
a confecção de material em Braille, desde que sem finalidade comercial.  

A reprodução de pequeno trecho da obra, em um único exemplar, quando para
uso privado do copista sem finalidade de lucro.
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O que não pode ser gravado?
Gravar um show e colocar no YouTube, seja gratuito ou pago.

O que pode ser gravado?
Parte de um show para assis�r no seu celular sozinho.

A coletânea de lições e sermões proferidos em estabelecimentos de ensino, 
desde que para próprio de quem as coletou, sendo vedada a sua publicação 
sem autorização do professor. 

A citação de livros, jornais ou revistas para fins de estudo, 
crí�ca ou polêmica fazendo menção ao autor da 
obra reproduzida.

A u�lização de obras fonográficas, cinematográficas e audiovisuais em 
estabelecimento comercial com a finalidade exclusiva de demonstrar aos
clientes dos suportes e equipamentos nos quais as obras podem ser reproduzidas. 

A execução musical, teatral ou coreográfica, quando realizadas 
exclusivamente em recesso familiar ou para fins didá�cos, em ins�tuições
de ensino, desde que não caracterizado o lucro. 

A reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes ou de obra integral, 
quando de artes plás�cas, sempre que a reprodução em si não seja o obje�vo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida
e nem cause um prejuízo injus�ficado aos seus autores. 
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Quaisquer paráfrases, ou seja, uma reafirmação das ideias de 
um texto ou uma passagem usando outras palavras ou ainda 
paródias de obras protegidas desde que estas não criem 
descréditos para a obra original. 

Representação livre por meio de pinturas, fotografias, desenhos, 
filmes ou outros meios de reprodução de obras localizadas em 
espaço público. 
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5 - PARA VOCÊ PROFESSOR

Suas aulas �sicas ou virtuais só podem ser gravadas e disponibilizadas em grupos,
redes sociais ou no YouTube com a sua permissão. Se no início da aula você avisar 
você avisar oralmente ou colocar um aviso no primeiro slide da sua apresentação 
informando que não permite a gravação, o aluno que fizer infringiu a lei e será 
responsabilizado, tanto cívil quanto criminalmente pelo ilícito pra�cado. 

Excepcionalmente, valendo-se das limitações dos direitos autoriais, o aluno poderá 
gravar trechos para uso próprio como, por exemplo, estudar sozinho, entretanto, não 
poderá compar�lhar o conteúdo com terceiros.

O professor precisa ter cuidado para não violar os direitos autoriais em suas aulas, 
e não recomendar, cursos, apos�las e aulas gravadas as quais o aluno tenha
que pagar para assis�r. Em se tratando de materiai disponível na Internet, indique os
links públicos dos ar�gos e dos vídeos para os alunos assis�rem, mas evite enviar a
obra por e-mail, em grupos ou redes sociais, salvo nos casos em que as normas dos
direitos autoriais permitam como já foram expostas anteriormente. 

Respeite sempre os direitos morais dos autores. Relacionamos, abaixo, os quais 
merecem ateção especial: 

1 - O autor deve ser sempre citado, bem como ter o direito de
integridade da sua obra assegurado, sendo proibido modificá-la 
sem sua prévia autorização.

2 - Quando a obra for de sua autoria, você sempre terá os direitos 
morais, mas se o contrato celebrado com a editora envolver, além 
da edição, licença ou cessão - esta poderá ter os direitos patrimoniais
sobre a obra. Desta forma, determinadas formas de uso da obra, 
mesmo que por parte de você - o autor, estão sujeitas à autorização 
por parte da editora. 
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Fique atento às limitações aos direitos autoriais!!
Em alguns casos, os direitos autorais possiblitam a u�lização da obra com finalidade 
acadêmicas, isto é, quando se trata de uso voltado para o ensino gratuito (ar�gos 46, 
47 e 48 da Lei dos Direitos Autorias) poderá ser dispensável a prévia autorização.
Mas, lembre-se: use o bom senso e não abuse! 
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6 - DIREITOS DA PERSONALIDADE
Os direitos da personalidade são, como o próprio nome 
define, direitos que as pessoas possuem sobre atributos 
da sua própria personalidade, isto é, todas as 
caracterís�cas que iden�ficam uma pessoa como
única, a exemplo de sua imagem,
sua voz, seu nome. 
 
A personalidade é defendida pelo direito civil, também 
conhecido como direitos personalíssimos, possuem
limitações quanto ao seu uso e de regra dependem de 
autorização expressa do seu detentor para que seja usado 
ou armazenado. Veremos a seguir como se dá essa proteção. 

É necessário a autorização por escrito da pessoa para o uso de seu nome, voz ou 
imagem do corpo, ou partes do corpo, quando há um viés de retorno financeiro. 
Entretanto, a u�lização com finalidade informa�va, acadêmica ou até mesmo cultural, 
pode ser feita sem autorização do �tular, desde que não ofenda a honra ou a 
in�midade da pessoa.

Caso uma pessoa tenha sua imagem divulgada em uma reportagem jornalís�ca não
há necessidade de autorização prévia, o direito à informação não está a�ngindo ou 
ofendendo o direito da personalidade ali iden�ficado. Todavia, se a forma como a 
pessoa foi veiculada na reportagem puder, de alguma maneira, constranger o 
retratado ou, ainda, não traduzir fielmente o contexto da reportagem, ou entrar na 
sua in�midade, o interessado poderá requerer que a foto seja re�rada de circulação
e pleitear uma indenização no Judiciário. 

A imagem, som da voz e o nome são elementos da personalidade de uma pessoa e
não podem ser usados por terceiros de maneira que provoque constrangimento ou
descrédito a mesma, bem como, não pode ser usado para fins publicitários e 
comerciais sem autorização. 

 
Caricatura da atriz 

Angelina Jolie
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CUIDADOS NO AMBIENTE VIRTUAL

SUGESTÕES A SEREM SEGUIDAS:

Os usuários devem seguir as regras de proteção do ambiente acadêmico virtual.

Quando iniciar sua aula, informe que está gravando e pergunte se todos estão de 
acordo, se alguém discordar, avise que você vai desabilitar o som e a imagem da aluno. 

Se desejar, informe que você não permite que sua imagem ou voz sejam gravados, 
fotografados, se tornem memes ou figurinhas e sejam distribuídas nas Redes Socias
ou grupos de WhatsApp.

As regras são implementadas a par�r dos termos de uso e das polí�cas de privacidade
e advertências firmadas através de um contrato verbal gravado no início do curso, 
entre docentes e alunos. 

Estabeleça, verbalmente, a autorização para realizar download e impressão dos 
conteúdos ou fotografias. Combine, numa gravação com todos dizendo “de acordo”,
quando e como será atendido pelo professor, de quem são os direitos de propriedade
intelectual, qual o canal de atendimento para �rar dúvidas, como deve ser feito o 
acesso ao ambiente e eventuais restrições.  

O professor ou o aluno que faça algum registro da aula online, seja gravando a tela, 
o áudio ou até mesmo �rando fotos de partes ou trechos apresentados, caso distribua
esse material, será responsabilizado por qualquer dano gerado, subsequentemente
por indenização por eventual crime contra a honra. 

O mais indicado é o professor disponibilizar na internet apenas aulas de ambientes
controlados, sem uso de imagens de terceiros ou riscos do professor ou outras 
pessoas estarem aparecendo em situações delicadas ou constrangedoras.
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O QUE É PERMITIDO USAR?

A autorização poderá ser revogada, a qualquer tempo, mas se a revogação gerar 
prejuízo e for mo�vada esta ação pode provocar ressarcimento do prejuízo provocado.
 

ATENÇÃO!!

As imagens podem ser usadas com fins informa�vos, acadêmicos, ins�tucionais e 
culturais gratuitos e não há a necessidade de obtenção de autorização, nos limites 
que não ofendam a honra e a in�midade.  

É responsabilidade dos herdeiros zelarem pela sua honra e boa 
fama, as quais são garan�das mesmo após a morte e a exploração 
financeira. 

IMPORTANTE!!

DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA MORTA

A UFRJ pode armazenar, para fins de registro histórico e composição
de acervo da universidade, conteúdos em que haja a imagem de 
algum aluno ou professor. Cabe apenas à ins�tuição a obrigação 
de não u�lizar esses conteúdos para fins diversos da preservação 
histórica se a pessoa assim solicitar. 
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7 - PERGUNTAS FREQUENTES

EM RELAÇÃO AO USO DE FIGURAS, IMAGENS, TABELAS E 
GRÁFICOS EM AULAS E MATERIAL DE AULA:

Listamos, abaixo, as principais questões do co�diano dos docentes da UFRJ, no que diz
respeito à Propriedade Intelectual. 

Tais conteúdos podem ser usados bastando, citar a referência nos slides ou nas 
apos�las de onde foram re�rados para não violar os direitos autorais dos autores ou
é necessário ter permissão dos mesmos, visto que ar�gos possuem CopyRight e 
não são abertos? 

É possível u�lizar figuras publicadas em livros sem o pedido formal de autorização, 
apenas referenciando? Caso seja obrigatório a autorização, como proceder em 
livros que já estão fora de circulação?

Se forem para fins acadêmicos e sem fins lucra�vos podem ser usadas desde
que seja citada a referência corretamente, de acordo com as regras da ABNT.
De acordo com o que já foi apresentado, direitos autorais não são absolutos
e citações de autores podem ser realizadas com fins acadêmicos desde que
seja dado crédito  a quem fez, e desde que não tenha fim lucra�vo (venda de 
livros, apos�las ou u�lizadas em cursos pagos). 
No caso de uso de slides, além de citar o autor, é necessário colocar o link de 
onde o conteúdo foi ob�do. 

Se forem para fins acadêmicos e sem fins lucra�vos podem ser usadas desde
que seja citada a referência corretamente, de acordo com as regras da ABNT. 
É recomendado incluir, também, a editora na referência.  



EM RELAÇÃO AO USO DE FIGURAS, IMAGENS, TABELAS E 
GRÁFICOS EM AULAS E MATERIAL DE AULA:
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Imagens ou contéudo do Google, disponíveis em “imagens” podem ser usadas 
referenciando o endereço eletrônico ou para serem usados precisam de permissão
do autor? É correto referenciar divulgando o endereço eletrônico da imagem?   

É possível u�lizar vídeos do YouTube nas aulas ou devemos disponibilizar o link sem 
realizar o download? Ou podemos fazer ambos? 

Deve-se tormar cuidado porque o Google Imagem criou opções de proteção 
para os autores e, neste caso, é necessário obter licença e, muitas são pagas, 
como é o caso das Imagens de banco de dados. 
Quanto a ser correto referenciar usando apenas o endereço eletrônico, isso
só é possível se a imagem �ver acesso livre.
As imagens do Crea�ve Commons podem ser usadas e  possuem licença 
livre. Visite o site: h�p://br.crea�vecommons.org. 

Quem publica algo no YouTube, normalmente, aceita os termos impostos 
pela rede de compar�lhamento de vídeos, que na maioria das vezes, é de
acesso público. Neste caso, a sugestão é referenciar citando o link, como faria
se es�vesse referenciando uma obra.
O ideal é sempre disponibilizar o link do vídeo, acessá-lo a par�r daí e nunca
fazer uma cópia do material.
Vídeos do YouTube de acesso restrito não devem ser usados, pois para usá-los
é preciso realizar um pagamento prévio e aguardar uma senha pessoal ser 
enviada para o e-mail da pessoa. 

EM RELAÇÃO AO USO DOS VÍDEOS DO YOUTUBE:
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EM RELAÇÃO AO USO DE LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS:

Ar�gos disponibilizados no periódico da CAPES podem ser baixados e compar�lhados
com os alunos? 

Livros ou capítulos de livros disponibilizados pela própria universidade para as aulas
podem ser copiados e encaminhados para os alunos? 

O ideal é indicar a referência do livro e, se for de acesso livre, indicar ao aluno 
onde o e-book ou o link podem ser ob�dos. Sempre indique sites confiáveis, 
se não considerar o site seguro, não indique e cite apenas a referência 
do livro.

O ideal é indicar o link no caso de ser uma base aberta de dados ou citar a
referência para que os alunos busquem os ar�gos. 

Se o livro não for encontrato livremente em locais confiáveis é necessário 
obter autorização dos autores ou da editora, dependendo de quem for o  
�tular dos direitos patrimoniais da obra. 
Mesmo que você seja o autor do livro, é preciso observar que em 
determinados contratos celebrados com a editora podem haver cláusulas que
proibam ao autor a disponibilizar o conteúdo, somente a editoria teria a 
autorização. No entanto, você pode citar trechos da obra em seu material de
aula, desde que sejam pequenos e referenciados. 

Posso enviar um arquivo em PDF de um livro ou o capítulo de livro de minha 
propriedade, mas não de minha autoria?
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EM RELAÇÃO AO USO DE MATERIAL APRESENTADO PELO DOCENTE, 
AUTOR DA OBRA E TRANSMITIDAS EM FORMATO DIGITAL: 

É possível gravar aulas com a par�cipação dos alunos ou é necessário a permissão de
todos para que o material seja gravado? 

Os conteúdos produzidos pelos docentes são propriedade da UFRJ? 

Se os alunos compar�lharem os vídeos ou imagens das aulas produzidas pelos docentes 
o que pode ser feito?

Sempre é necessário firmar um contrato verbal (gravado) com os alunos no 
início da aula para solicitar a autorização para gravar  e divulgar o conteúdo 
(caso o arquivo seja disponibilizado no YouTube, Redes Sociais ou plataformas
virtuais de ensino), tanto das imagens, do áudio e do chat.
Caso um único aluno ou mais não queiram, com estes pode ser feito um 
termo de transparência e autorização menos evasivo, usando vídeo e áudio
destes alunos desligados ou usando apenas a comunicação por chat.
Nos cursos pagos, isso deve ser informado aos interessados antes do início  
das aulas e pedir a autorização, caso o aluno não queira, diga que não poderá
fazer a inscrição.

Neste caso, no início do curso, o docente deve informar aos alunos sobre a
proibição da gravação, reprodução e da distribuição do material de aula,
expondo sempre de forma clara o que é permi�do. Todo o material elaborado
pelo docente é considerado obra pessoal e tem os direitos garan�dos na Lei
de Direitos Autorais, ar�go 7° e se aplica a textos, slides, vídeos, etc.

Todo material elaborado pelo docente, que se enquadre no conceito de obra,
estará sujeito à proteção dos direitos autorais. Em alguns casos, o acordo 
com a ins�tuição, como ocorre nas ins�tuições par�culares, poderão prever 
a cessão dos direitos patrimoniais rela�vos a tais obras, oportunidade em 
que a obra poderá ser explorada pela ins�tuição. 
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