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A Internet possibilita o florescimento de uma nova era para o ensino à distância, ao permitir a 
interação imediata entre professores e alunos, bem como o acesso a uma base de dados 
eletrônica praticamente ilimitada. Mas, como na maioria dos serviços prestados pela Internet, a 
implementação de um projeto de e-learning requer alguns cuidados jurídicos específicos.  
 
O primeiro cuidado diz respeito à escolha da infra-estrutura. Os equipamentos devem ser 
potentes o bastante para suportar a utilização do software de e-learning, a hospedagem e o 
tratamento dos dados. Em muitos casos, a terceirização (outsourcing) dos serviços relativos aos 
equipamentos pode ser uma boa alternativa para a diminuição dos custos e profissionalização dos 
serviços.  
 
A negociação dos contratos de utilização de infra-estrutura terceirizada para projetos de e-
learning merece atenção especial, pelo grau de especificidade do objeto envolvido. Caso os 
contratos de terceirização não sejam preparados adequadamente, as aparentes vantagens podem 
se transformar em sérios problemas. Daí a importância de se negociar acordos de nível de serviço 
que contenham regras bastante claras sobre os padrões mínimos de prestação de serviço e os 
parâmetros de medição do cumprimento das obrigações, estabelecendo responsabilidades pela 
correção e recuperação de falhas e problemas surgidos durante a prestação dos serviços.  
 
É recomendável estabelecer as responsabilidades de cada parte e as situações excluídas 
contratualmente dos casos de força maior, de forma a impedir que os contratempos na prestação 
dos serviços possam pôr a perder, por problemas de funcionamento, os investimentos feitos no 
projeto de e-learning.  
 
Igualmente importante é a utilização de software específico para o projeto de e-learning. 
Desenvolvê-lo para o projeto específico requer a celebração de contratos de desenvolvimento de 
software ou mesmo de parcerias com outras empresas. Adquirir um software pronto pressupõe 
uma análise atenta dos contratos de licença, especialmente de questões envolvendo prazo de 
validade técnica, compatibilidade com sistemas operacionais e possibilidade de desenvolvimento 
de funcionalidades extras por conta própria.  
 
Quanto ao conteúdo das aulas e do material de apoio, recomenda-se muita cautela para se evitar 
violação de direitos de autor. É recomendável firmar contratos com os criadores do material de 
apoio, de forma a que se obtenha a devida autorização de uso, por meio de cessão ou licença de 
direitos autorais. Tais contratos deverão obrigatoriamente estabelecer os meios pelos quais os 
materiais serão divulgados e o respectivo prazo. Caso haja interesse em manter o registro das 
aulas ou reutilizá-las no futuro, é preciso estipular essa condição contratualmente, incluindo 
cláusulas específicas nos contratos de trabalho ou firmando instrumentos em separado. Nesses 
casos, os direitos morais do autor devem ser respeitados por imposição legal. Portanto, é 
importante que se estabeleça expressamente no contrato que o professor autoriza a modificação 
dos materiais pela instituição de ensino, evitando ações judiciais com pedido de indenização por 
danos morais.  
 
O relacionamento da instituição de ensino com seus alunos também precisa ser devidamente 
regulado. Este contrato pode ser feito por via eletrônica, desde que sejam mantidos registros 
adequados dos dados pessoais do aluno e de sua aceitação aos termos do contrato. Tais contratos 
devem prever de forma clara as limitações de responsabilidade da instituição e eventuais 
restrições impostas aos alunos, como a vedação de reprodução do material fornecido nas aulas. O 
estabelecimento de uma política de privacidade também é recomendável.  
 
Deve-se, ainda, atentar para cuidados quanto à identificação dos alunos. Em certos casos – como 
na realização de provas – mecanismos de controle de identidade podem ser imprescindíveis. Isto 



pode ser estabelecido por meio de mecanismos simples, como logins e senhas, ou mais seguros e 
complexos, como a certificação digital.  
 
Por fim, é preciso verificar a eventual necessidade de realização de registro dos cursos junto às 
entidades governamentais competentes. Embora cursos de treinamento e aperfeiçoamento 
profissional possam ser feitos sem necessidade de controle externo, vale notar que a implantação 
de cursos de ensino superior, de cursos técnicos, de ensino médio ou fundamental exige 
autorização específica por parte do Ministério da Educação ou das Secretarias Estaduais 
competentes. Tais autorizações não podem ser negligenciadas, sob pena de o curso não vir a ser 
oficialmente reconhecido.  
 
Como se vê, as implicações jurídicas não são poucas. Os cuidados mencionados têm como intuito 
minimizar contingências e transformar o e-learning em um empreendimento rentável e 
juridicamente adequado, kicker: É preciso verificar a necessidade de registro dos cursos nas 
entidades governamentais  
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