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- É possível avaliar como a LGPD demandará, 
atenção especial aos dados 
pessoais de estudantes, 
responsáveis legais e docentes?

 

- É possível tomar medidas que garantam o  
bem-estar físico, psicológico e social 
dos estudantes enquanto usam tecnologias digitais?

- Como capacitar os profissionais da educação para 
gerir riscos e usar tecnologias digitais 
de forma segura e responsável?
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DigCompEdu – Competências Digitais

Lucas, M., & Moreira, A. (2018) 

Fonte: DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores
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Apresentação
Material elaborado para a capacitação continuada de Docentes e TAEs em TDIC, via 

Plataforma PlaforEDU, no ACT UniRede/SETEC/MEC, para ações do Plafor da SETEC/MEC.

Conta com pesquisadores integrantes do Grupo de Trabalho de Educação a Distância do 

Fórum de Dirigentes de Ensino/CONIF da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica.

Composição do Grupo de Pesquisadores:

Luis Otoni Meireles Ribeiro (IFSul) – Coordenador de Pesquisa

Vanessa Battestin (IFES)

Miguel Fabrício Zamberlan (IFRO)

Simone Costa Andrade dos Santos (IFMA)

Igor de Moraes Paim (IFCE)

Paulo José Evaristo da Silva (IFSP)

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Fonte: DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores

Áreas do 
DigCompEdu6

22 Competências
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DigCompEdu - Envolvimento Profissional

Lucas, M., & Moreira, A. (2018) 
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Uso Responsável

Lucas, M., & Moreira, A. (2018) 

Uso responsável
Tomar medidas que garantam o bem-estar físico, 
psicológico e social dos aprendentes enquanto 
usam tecnologias digitais. Capacitar os 
aprendentes para gerir riscos e usar tecnologias 
digitais de forma segura e responsável.



Gestão, proteção e partilha
Organizar conteúdo digital e disponibilizá-lo aos aprendentes, 
encarregados de educação e outros educadores. Proteger 
eficazmente conteúdo digital sensível. Respeitar e aplicar 
corretamente regras de privacidade e de direitos de autor. 
Compreender a utilização e criação de licenças abertas e de 
recursos educativos abertos, incluindo a sua atribuição apropriada.

Gestão, proteção e partilha

Lucas, M., & Moreira, A. (2018) 
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Migalhas Digitais 
Atualmente, cada interação que fazemos 
no meio digital deixa uma migalha, um 
pedaço de informação sobre nossas ações, 
preferências, características pessoais, 
intenções e pensamentos.

 Cada vez que nos cadastramos em um 
novo aplicativo, que informamos nosso 
e-mail para uma ação promocional ou 
reagimos a uma publicação em redes 
sociais, estamos deixando uma dessas 
migalhas no caminho, e todas elas estão 
sendo recolhidas e armazenadas.

Fonte: Manual de Proteção de Dados Pessoais para Gestores e Gestoras Públicas Educacionais, p. 9.

IMPORTANTE   LEMBRAR:

As consequências do uso 
indevido dos dados:

● PUBLICIDADE 
INDESEJADA

● INVASÃO DE 
PRIVACIDADE

● FRAUDES
● MANIPULAÇÃO DE 

OPINIÃO



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Manual de Proteção de Dados Pessoais

https://cieb.net.br/lgpd/
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LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
A LGPD é a lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 

e com vigência a partir de agosto de 2020. Para 

entender a importância do assunto, é necessário saber 

que a nova lei quer criar um cenário de segurança 

jurídica, com a padronização de normas e práticas, para 

promover a proteção, de forma igualitária e dentro do 

país e no mundo, aos dados pessoais de todo cidadão 

que esteja no Brasil. E, para que não haja confusão, a 

lei traz logo de cara o que são dados pessoais, define 

que há alguns desses dados sujeitos a cuidados ainda 

mais específicos, como os sensíveis e os sobre crianças 

e adolescentes, e que dados tratados tanto nos meios 

físicos como nos digitais estão sujeitos à regulação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm

https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecao-de-dados/dados-pessoais-lgpd
https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecao-de-dados/dados-sensiveis-lgpd
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd
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LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm

https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd

A LGPD estabelece ainda que não importa se a 

sede de uma organização ou o centro de dados 

dela estão localizados no Brasil ou no exterior: 

se há o processamento de conteúdo de 

pessoas, brasileiras ou não, que estão no 

território nacional, a LGPD deve ser cumprida. 

Determina também que é permitido 

compartilhar dados com organismos 

internacionais e com outros países, desde que 

isso ocorra a partir de protocolos seguros e/ou 

para cumprir exigências legais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd
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/
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Leis de proteção de dados vêm sendo publicadas em diversos países com o 
objetivo de trazer maior proteção às pessoas cujos dados são usados, e 
oferecer maior segurança jurídica para as empresas ou pessoa que utilizam 
esses dados. 

O objetivo da LGPD é fazer com que os dados pessoais sejam usados de 
forma a não afetar direitos de pessoas que estejam no Brasil (incluindo 
pessoas estrangeiras que estejam no país). No Brasil, o uso de dados 
pessoais, por entidades públicas ou privadas, – em documentos físicos ou 
digitais – é abordado pela Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados ou LGPD). 



https://cieb.net.br/lgpd
/

A LGPD se aplica às atividades do sistema de ensino sempre que houver o 
uso de dados pessoais (ex.: desde o momento de pedido de vagas em 
escola, passando pela permanência dos alunos e alunas e até mesmo após a 
sua saída, nos casos em que for permitido/requerido o armazenamento 
desses dados, além daqueles relacionados aos responsáveis legais, 
docentes, gestores e gestoras e demais envolvidos na prestação dos 
serviços).



https://cieb.net.br/lgpd
/

O dado pessoal é qualquer informação que identifique ou permita 
identificar uma pessoa natural (chamada de “titular de dados”). 

O(a) titular dos dados é a pessoa a quem se referem os dados pessoais. No 
contexto educacional, os(as) titulares geralmente são estudantes, 
representantes legais, docentes, servidoras e servidores públicos da escola, 
equipe de coordenação, diretores e diretoras escolares, entre outros.



https://cieb.net.br/lgpd
/
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Atenção!
Os dados pessoais 

sensíveis, por sua vez, são
informações sobre origem 
racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a
organização de caráter 

religioso, filosófico ou 
político,

dado referente à saúde ou 
à vida sexual, dado 

genético
ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa 
natural.



https://cieb.net.br/lgpd/
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De acordo com a LGPD, qualquer atividade realizada com dado 
pessoal é chamada de tratamento. Isso envolve, por exemplo, 
coleta, utilização, acesso, transferência, modificação, análise, 
armazenamento e eliminação de dados pessoais.

Assim, na prática, qualquer uso de dados pessoais será 
considerado uma atividade de tratamento de dados pessoais.



https://cieb.net.br/lgpd
/

No decorrer das práticas escolares são realizadas 
diversas atividades com dados pessoais, tais como: 
realizar a matrícula dos alunos e alunas, realizar o 
controle de presença, emitir boletins, elaborar 
relatórios de desempenho, armazenar históricos 
escolares, gravar imagens por câmeras de segurança, 
entrar em contato com estudantes e familiares, 
realizar procedimentos de saúde quando necessário, 
dentre outras.

  
  Exemplos

Além disso, a escola e/ou rede de ensino também realiza o tratamento de dados de estudantes 
com o uso de ferramentas digitais, como a realização de atividades e avaliações com programas 
ou aplicativos, armazenamento de informações em sistemas computacionais da escola, 
utilização de e-mail para comunicação com familiares ou responsáveis, entre outras atividades.



https://cieb.net.br/lgpd
/
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Exemplo 1: quando são coletadas imagens de 
estudantes no ambiente escolar por meio de câmeras, 
a finalidade é garantir sua segurança. A princípio, essa 
finalidade parece legítima, uma vez que é realizada em 
benefício das crianças e jovens. No entanto, caso essas 
imagens sejam compartilhadas com outras empresas 
ou organizações para outras finalidades distintas das 
informadas aos(às) titulares de dados, é possível que 
haja riscos no uso desses dados.

Princípios da LGPD

Exemplo 2: a diretoria de uma escola disponibiliza uma lista com dados de contato dos(as) 
responsáveis legais de determinadas estudantes para uma pessoa de sua família, que possui uma 
loja de artigos infantis, de modo que ela possa oferecer ofertas para esse público. Essa 
disponibilização de dados pode violar o princípio da finalidade na medida em que os dados serão 
utilizados para finalidades distintas e não compatíveis com aquelas que foram informadas aos(às) 
titulares durante a sua coleta.

Finalidade



https://cieb.net.br/lgpd
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Exemplo: Uma instituição de ensino coleta dados de 
contato dos(as) estudantes para se comunicar com eles 
e com seus responsáveis. Todavia, compartilham esses 
dados (sem informar os/as titulares) com uma escola 
de idiomas a fim de que esta possa oferecer seus 
serviços. Nesse caso, a atividade extrapola as 
finalidades e informações prestadas ao(à) titular de 
dados.

Exemplo: uma secretaria de educação quer fazer um estudo 
sobre a relação entre a distância da residência dos(as) 
estudantes para a escola e seu comparecimento nas aulas. Para 
isso, solicita que as escolas compartilhem endereço e 
informações de presença dos(as) estudantes. Entretanto, a 
escola compartilha, além desses dados, informações adicionais, 
como telefone dos familiares e histórico escolar – o que não 
seria necessário para o alcance da finalidade pretendida.

Necessidade

Adequação
Princípios da LGPD
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Exemplo: Caso um estudante formado deseje 
saber quais dados ainda são mantidos a seu 
respeito, a escola ou rede de ensino deve ser 
capaz de fornecer informações completas, 
justificar a duração das operações realizadas e o 
motivo do armazenamento.

Exemplo: O uso de dados de estudantes 
que estejam incorretos pode prejudicar a 
concessão de benefícios, como auxílios 
de transporte não concedidos em 
decorrência de cadastro de endereço 
desatualizado.

Qualidade dos dados

Princípios da LGPD
Livre Acesso
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Exemplo: Órgãos públicos educacionais devem 
abordar em suas políticas de transparência 
esclarecimentos sobre como usam dados pessoais 
de estudantes, docentes, servidores e servidoras 
públicas de escolas.
 

Exemplo: Não seria possível, no contexto da pandemia 
de Covid-19, que uma escola utilizasse dados sensíveis 
de estudantes para excluir os portadores de 
deficiências do retorno às atividades presenciais – 
dado que, em alguma medida, poderia se entender 
que a decisão deriva de uma equiparação entre 
deficiência e comorbidade. Nesse caso, ocorreria uma 
violação ao direito da não discriminação nos termos da 
LGPD, tendo em vista que o uso de dados possibilitaria 
uma medida de exclusão.

Não discriminação

Princípios da LGPD
Transparência
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Exemplo: Uma escola ou secretaria possui uma plataforma própria de 
disponibilização das notas dos(as) estudantes, contendo também outros dados, tais 
como identidade e informações documentais. No entanto, por falha de segurança 
na plataforma, os dados referidos ficaram com acesso irrestrito, permitindo que 
pessoas não autorizadas os analisassem sem exigência de login e senha. Essa 
situação representa uma violação ao princípio da segurança.
 

Princípios da LGPD
Segurança
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Exemplo: Uma forma de cumprir o princípio da 
prevenção seria, por exemplo, a utilização de login e 
senha individuais com procedimento de dupla 
autenticação para cada estudante em plataforma 
online disponibilizada pela escola ou secretaria. Isso 
dificultaria o acesso indevido e preveniria danos. Esse 
mesmo procedimento, inclusive, poderia ser adotado 
em outras situações a fim de impedir acesso a 
pessoas não autorizadas em sistemas e bases de 
dados internas da escola ou secretaria.

Exemplo: [...] disponibilização, pela 
escola ou pela secretaria, de 
informações básicas a respeito das 
medidas de segurança da 
informação adotadas no 
tratamento de dados.

Responsabilização e prestação 
de contas (accountability)

Princípios da LGPD
Prevenção
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Com a entrada em vigor da LGPD, é comum imaginar que, a partir de agora, só 
será possível utilizar dados pessoais com base no consentimento do(da) titular. 
Entretanto, esse entendimento não é correto. 

Na realidade, o consentimento é só uma das dez hipóteses que a LGPD 
permite tratar dados pessoais. Esse é um dos pontos mais importantes da 
LGPD: o estabelecimento das bases legais para o tratamento de dados 
pessoais. 

Em linhas gerais, as bases legais são as hipóteses previstas na lei que 
autorizam o tratamento de dados pessoais. Essas hipóteses, por sua vez, 
podem ser diferentes a depender do tipo de dado – isto é, dado pessoal ou 
dado pessoal sensível. 
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• Estamos num contexto no qual os dados pessoais 
adquirem crescente relevância no cotidiano do ensino 
público.

• A LGPD surge como um parâmetro extremamente 
enriquecedor não apenas para assegurar maior 
proteção aos titulares de dados pessoais, mas 
também para proporcionar maior segurança para as 
secretarias e instituições de ensino.

• A LGPD auxiliará na incorporação de medidas de 
proteção de dados pessoais no dia a dia das 
atividades de gestores e educadores do Brasil.

CONCLUSÃO 
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