MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória – ES
27 3357-7500

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
FULANO DE TAL, Brasileiro, Graduado em XXXXXX,
portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXX e do CPF
XXXXXX, atualmente exercendo a função de XXXXXX,
pelo
presente
TERMO
DE
SIGILO
E
CONFIDENCIALIDADE, considerando:
1) Que a confidencialidade é imprescindível para a tramitação dos pedidos de proteção junto
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além de ser um meio capaz de impedir que
terceiros se apoderem de forma ilegítima da intelectualidade gerada nesta instituição e por isso é uma
preocupação da comunidade acadêmica;
2) Que todas as informações, documentos, dados, materiais genéticos, modelos, protótipos,
inclusive o caderno de protocolo, contendo os dados e informações relativos à pesquisa, prestação de
serviço tecnológico, atividades de incubação de empreendimentos, e/ou outros de quaisquer naturezas
são de propriedade do Ifes, conforme a Resolução CS Ifes nº 53/2012, de 24/07/2012;
3) Que o não cumprimento deste TERMO DE SIGILO acarretará todos os efeitos de ordem
penal, civil e administrativa contra seus transgressores, assumindo as respectivas responsabilidades.
CONCORDA E SE COMPROMETE A:
a) Manter sigilo, escrito e verbal, de todos os dados, informações técnicas, científicas ou
tecnológicas, de caráter confidencial, de todos os materiais relativos a pesquisas, prestações de serviço
tecnológico, atividades de incubação de empreendimentos, ou quaisquer outras atividades, obtidos por
intermédio das ações que são, ou serão, desenvolvidas na Agência de Inovação do Ifes – Agifes;
b) Não fornecer, gratuita ou onerosamente, quaisquer dos dados, informações técnicas,
científicas ou tecnológicas, de caráter confidencial, obtidos em virtude das atividades e ações que são
(ou serão) desenvolvidas na Agência de Inovação do Ifes – Agifes;
c) Não facilitar o acesso de terceiros, sem a prévia e expressa autorização do Coordenador da
Agifes, a quaisquer dependências ou instalações do Ifes, onde estiverem sendo geradas ou
desenvolvidas as informações técnicas, científicas ou tecnológicas de caráter confidencial.
E, por estar assim de acordo, assino o presente termo.

Vitória/ES, XX de XXXXXX de XXXXXX.
Atenciosamente,

Fulano de Tal (Só as Iniciais Maiúsculas, Negrito)
Cargo que Ocupa (Só as Iniciais Maiúsculas, Sem Negrito)

