
 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

 

Prezados (as) Docentes e Discentes, 

 

Após a veiculação de notícias em sites e blogs acerca da segurança de dados durante o uso da plataforma 

Zoom, a Diretoria de Ensino do Grupo Afya consultou a empresa Zoom Video Communications e recebeu as garantias 

da segurança e confidencialidade dos dados da ferramenta. Desta forma, a Afya recomenda a manutenção de nossas 

atividades por meio deste suporte tecnológico. 

Através de sua representante no Brasil, a Sra. Priscila Palomaro, a Zoom Video Communications nos informou 

que: 

• Todas as providências relativas à configuração de segurança de uso da referida plataforma na 

conta corporativa das nossas unidades de ensino foram adotadas desde o início do projeto de Regime Especial 

de Aprendizagem Remota, no qual estamos desde o início da pandemia do coronavírus;  

• Graças a esta configuração de segurança, estão garantidos o acesso e a utilização da 

plataforma Zoom sem interferências ou quebra de sigilo dos dados; 

• A plataforma, construída especialmente para as unidades de ensino do Grupo Afya, dispõem 

de um suporte completo de TI; 

• Por fim, a Zoom mantém todas as informações e dados da sua reunião confidenciais e 

criptografados. 

A Zoom é considerada a solução mais difundida do mercado de WebConferências, sendo utilizada com êxito 

por mais de 90 mil instituições de ensino pelo mundo. Por isso foi a escolha adotada pelo Grupo Afya, que já a utiliza há 

mais de um ano sem qualquer registro de intercorrência. Continuaremos, portanto, a utilizar a plataforma Zoom, de 

forma integrada ao Canvas e ao Moodle, mantendo todos os parâmetros de segurança atualizados, a fim de 

proporcionar aos usuários de todas as unidades do Grupo Afya o suporte necessário ao desenvolvimento das aulas 

ministradas por meio do Regime Especial de Aprendizagem Remota. 

Importante que todos os nossos docentes que possuem seus usuários cadastrados na ferramenta mantenham 

sempre senhas seguras para evitar qualquer contratempo em seus acessos. Outro ponto importante: o agendamento 

das aulas dever ser feito pelos docentes e acessado pelos discentes através dos acessos do CANVAS ou no MOODLE. 

Assim, evitamos que os links das reuniões sejam enviados por outros meios de comunicação, como WhatsApp ou e-

mail, que representam quebra nos protocolos de segurança da plataforma. Convidamos também todos a seguirem as 

regras de segurança sugeridas pela ZOOM em carta direcionada ao Grupo Afya pela empresa Zoom Video 

Communications 

 Em caso de dúvidas, entrem em contato com nosso Comitê de Aprendizagem Remota. Estaremos à disposição 

para auxiliá-los sempre que preciso. 


