TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente instrumento, _____________________________________________________________,
portador do CPF nº_____________________________ vinculado (a) à Universidade Federal de Goiás (UFG)
e _____________________________________________________________ portador do CPF nº
_____________________________, vinculado (a) ______________________________________________,
firmam o presente Termo de Sigilo e Confidencialidade e doravante denominam-se PARTES.
Neste Termo, “Informações Sigilosas e Confidenciais” são todas aquelas relacionadas às atividades de ensino,
pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, extensão e prestação de serviços, que demandem sigilo,
tanto escrito como verbal, sejam por seus dados, informações científicas, técnicas, empresariais e demais
elementos obtidos com a participação das PARTES.
Por este Termo de Sigilo e Confidencialidade, as PARTES entendem e concordam que:








As “Informações Sigilosas e Confidenciais” tratadas na presente interação serão compartilhadas
entre as PARTES somente para o PROPÓSITO de _______________________________________
________________________________________________________________________________ .
As interações e discussões não podem ser compartilhadas com terceiros por se tratarem de
“Informações Sigilosas e Confidenciais”.
Não podem utilizar as “Informações Sigilosas e Confidenciais” a que tiverem acesso para gerar
benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros.
Não devem efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiverem acesso.
Não irão apropriar-se de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponibilizado.
Não é permitido repassar o conhecimento das “Informações Sigilosas e Confidenciais”, e se
responsabilizam por todas as pessoas que vierem a ter acesso a tais informações, tendo ciência de que
deverão ressarcir à outra Parte, em caso de ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma
eventual quebra de sigilo ou confidencialidade das informações fornecidas.

A não observância das disposições estabelecidas no presente Termo de Sigilo e Confidencialidade importará
em responsabilidade administrativa, civil e criminal à PARTE que descumpri-la, cabendo a ela suportar os
prejuízos aos quais deu causa, por ação ou omissão, que serão apurados em processo próprio.
Nenhuma das disposições contidas neste Termo poderá ser interpretada como outorga ou conferência de
quaisquer direitos, por licença ou qualquer outra forma, sobre as “Informações Sigilosas e Confidenciais”
compartilhadas.
Este instrumento beneficiará e obrigará as PARTES e seus sucessores e não será cedido ou, de qualquer outro
modo, transferido.
O presente Termo de Sigilo e Confidencialidade entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Goiânia, ______ de ________________ de ______
Assinatura das PARTES:
________________________________________
Interno UFG
________________________________________
Externo UFG

