
 

 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

CEPESQUISA HUMANIDADES 

 

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE – PARA DISCENTES EM GRADUAÇÃO, PÓS-

GRADUAÇÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Considerando que a Sociologia e Política, Escola de Humanidades, possui política institucional 

que estabelece, para graduandos(as), o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como avaliação 

necessária e obrigatória para obtenção do diploma de bacharel;   

Considerando que possui política institucional que estabelece, para pós-graduandos(as), a 

Monografia de Conclusão de Curso como avaliação necessária e obrigatória para obtenção do 

certificado de especialista;   

Considerando que possui políticas institucionais para Pesquisa e Extensão, e Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 

(PIVIC);  

e 

Considerando a necessidade de proteção dos dados, informações e resultados provenientes de 

ações de pesquisa (científica, aplicada, de intervenção) e extensão, e, por consequência, sua 

manutenção em sigilo até a adoção dos procedimentos legais pertinentes, em atendimento à 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei no. 13.709 de 14 de agosto de 2018 e demais normas 

de regulamentos que protegem dados e informações de pesquisa,    

 

O(s)/A(s) participante(s) da pesquisa .........................................................................., 

inscrito(s)/a(s) no CPF/MF sob nº ...................................................., aluno(a) do curso  

..................................................., doravante denominado(a) pesquisador(a), e o(a) docente 

................................................., doravante denominado(a) orientador(a), firma(m) o presente 

Termo de Sigilo, mediante as cláusulas e condições a seguir:  

 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

É objeto do presente Termo o Sigilo qualquer ‘Informação Confidencial’ a que os(as) 

pesquisadores(as) e orientadores(as) acima relacionados(as) tiver(em) acesso no exercício de 

suas atividades junto aos TCC’s e participação em PIBIC/PIVIC. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONCEITO  

A expressão ‘Informação Confidencial’ abrange dados pessoais e outras informações, mesmo 

que tenham sido coletados mediante autorização (Termo de consentimento e esclarecimento), 

considerando que: 

a) Dados pessoais – é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável, tal como nome, RG, CPF, e-mail etc. Dados relativos a uma pessoa 

jurídica (tais como razão social, CNPJ, endereço comercial etc.) não são considerados 

dados pessoais. 

b) Dados pessoais sensíveis – é todo dado pessoal que pode gerar qualquer tipo de 

discriminação, tais como os dados 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. 

c) Titular – é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. 

d) Outras informações – são informações resultantes do processo de análise dos dados 

de pesquisa desenvolvida individualmente ou coletivamente no âmbito das 

atividades dos grupos de pesquisa institucionais da FESPSP. 

 

Considerando pesquisas científicas, aplicadas e de intervenção, desenvolvidas no âmbito de 

programas e cursos a que os(as) pesquisadores(as) acima estejam relacionados(as), seja sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios de comunicação, inclusive eletrônicos.  

 

Não será considerada ‘Informação Confidencial’ aquela que estiver sob domínio público após a 

publicação de seus resultados, ou a que for tornada pública por outros meios.  

 



 

 

 

 

As publicações resultantes direta ou indiretamente da participação de pesquisas institucionais 

da FESPSP deverão indicar em nota contendo o nome do projeto ou programa, o nome da 

instituição e o nome do(s) professores(as) orientadores(as). Se houver fontes de financiamento 

institucional, estas deverão ser mencionadas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

O presente termo vigorará até que os direitos de propriedade intelectual das pesquisas 

desenvolvidas estejam devidamente protegidos e sejam oficialmente liberados para 

comunicação pelo CEPESQUISA HUMANIDADES; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES  

Os(as) pesquisadores(as) acima relacionados(as) comprometem-se a:  

a) manter a ‘Informação Confidencial’ sob sigilo, usando-a somente para os propósitos 

do exercício de suas atividades de pesquisa, com a exclusão de qualquer outro objetivo, 

incluindo comunicação informal em redes sociais e outros mecanismos;  

b) não fazer cópia ou registro por escrito sobre qualquer parte da ‘Informação 

Confidencial’ e garantir que esta esteja protegida de forma adequada contra cópia, 

registro, ou uso indevido e não autorizado;  

c) devolver todos os documentos relacionados à ‘Informação Confidencial’, incluindo 

cópias, tão logo solicitado pelas instâncias acadêmicas; 

d) não disponibilizar material informacional, de qualquer tipo ou teor, a terceiros sem o 

consentimento por escrito do Comitê de Ética em Pesquisa – CEPESQUISA 

HUMANIDADES;   

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  

Caso os(as) pesquisadores(as) acima relacionados(as) descumpram quaisquer das obrigações 

previstas no presente termo, o CEPESQUISA HUMANIDADES demandará a(s) respectiva(s) 

ação(es) junto à Diretoria Acadêmica e Coordenações de Curso, para deliberação e aplicação 

das sanções de cunho administrativo e acadêmico cabíveis. 

 



 

 

 

 

Firma-se o presente documento dando ciência de todas as cláusulas.  

 

Data:  

 

Assinaturas  


