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TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
Eu, Prof (a). ___________________________________________________,
comprometo-me

a

orientar

o(a)

aluno(a)

___________________________________________________________________,
nível ______________________,

regularmente matriculado(a) no

Curso de

Graduação ou Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, para o
desenvolvimento do projeto intitulado:_____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Declaro ainda que há condições laboratoriais e disponibilidade de materiais, insumos
e equipamentos para o desenvolvimento da presente proposta.
Pelo

presente

instrumento,

Eu,

___________________________________________________________________,
RG:_____________ITEP/____, CPF:_____________________________________,
nacionalidade:_______________, estado civil:__________________, residente à
_____________________________________________________,

nº._______,

complemento:________, bairro:__________________, cidade:___________, aluno
regularmente matriculado(a) no Curso de Graduação ou Programa de PósGraduação em Ciência da Computação, comprometo-me a desenvolver o
supracitado projeto.
Obrigo-me ainda a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e
qualquer informação a que tiver acesso em função das atividades desempenhadas
no

projeto

de

pesquisa

supracitado,

entendendo-se

como

“informação

confidencial”, toda informação relativa às pesquisas desenvolvidas na UERN a que
tenha acesso, sob forma escrita, verbal, ou qualquer outro meio de comunicação.
Para tanto, concordo e comprometo-me:

1 - A manter sigilo, tanto escrito como verbal, de todos os dados, informações
científicas e técnicas e sobre todos os resultados e materiais obtidos com sua
participação;
2 - A não divulgar, publicar ou noticiar qualquer aspecto das criações de que tenha
participado direta ou indiretamente ou que tenha tomado conhecimento, sem
prévia autorização da universidade;
3 - A não fazer cópia ou registro por escrito de qualquer informação confidencial
relacionada com as atividades de pesquisa, assim como proteger essa
informação para que não seja copiada, revelada ou que tenha uso indevido ou
não autorizado;
4 - A não praticar qualquer medida, sem prévia autorização do orientador, com a
finalidade de obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade
intelectual relativos às informações sigilosas a que tenha acesso;
5 - Que todos os documentos contendo dados e informações relativas à pesquisa
são de propriedade do Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software;
6 - Que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer
natureza pertencem ao Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software;
7 - Que o não cumprimento deste presente termo acarretará todos os efeitos de
ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

Orientando:
Nome:
Assinatura: ______________________________________________

Orientador:
Nome:
Assinatura: _______________________________________________

Líder de Grupo de Pesquisa
Nome:
Assinatura:________________________________________________

Mossoró, ____ de ____________ de ______.

