TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ASSINADO PELO(A) PROF(A) DR(A)      

INSTRUMENTO PARTICULAR 
DE ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE


1. NEGÓCIO JURÍDICO

1.1 Natureza do acordo: termo de confidencialidade relativo ao processo de defesa pública de  de , tendo como título      , sendo o(a) Prof(a). Dr(a).        da banca examinadora. 

2. PARTES

2.1 Autores da Criação Intelectual

     , brasileiro, , pesquisador, RG           SSP/   . CPF      , residente na      .   CEP      ; e Programa de Pós-Graduação em Biologia e Genética Molecular, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilh￩us- BAem Ilhéus- BA, representada pelo(a) coordenador(a) do referido Programa de Pós-Graduação, Dr(a)      , portador(a) da Carteira de Identidade       SSP/   , registrado no Cadastro de Pessoa Física sob o número      , sendo endereço profissional Rod. Ilhéus Itabuna, km 16, CEP 45662-900, Ilhéus- BA. 

2.2 Professor/ da banca examinadora. 

     , brasileiro(a), , portador da carteira de identidade       SSP/    inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número      , residente e domiciliado      .

3. OBJETIVOS

Pelo presente Acordo de Confidencialidade e na melhor forma de direito, os autores da criação intelectual, e o professor  da banca examinadora acima citado, decidem e se comprometer a fornecer todos os dados que sejam relevantes para avaliar e/ou discutir o exame da , tudo fazendo para que o referido processo de avaliação do trabalho transcorra no mais absoluto sigilo. Tendo em vista a possibilidade de solicitação de pedido de proteção de propriedade intelectual.  

4. COMPROMISSOS DAS PARTES

4.1. Manter em segredo todas informações e/ou materiais, que tenham sido obtidos da outra parte, verbal ou por escrito, ou de qualquer outra forma, sendo a partir de agora denominadas como “informação” e usá-las exclusivamente para avaliação do projeto/estudo acima.
 
4.2. Não fazer uso da “informação” de nenhuma maneira, nem a qualquer tempo, exceto para os propósitos indicados neste acordo. Não divulgá-la a qualquer pessoa, exceto para os demais membros participantes da banca examinadora a que se refere o trabalho de pesquisa acima mencionado. 

4.3. Obter de qualquer pessoa, a quem a “informação” seja divulgada, o compromisso de manter a mesma em segredo ou, ainda, de aplicar o melhor de seus esforços para que tal seja conseguido;

4.4. A nenhum momento, direta ou indiretamente, tomar posse ou reclamar qualquer direito legal, seja por meio de solicitação de patente ou pelo uso de produtos ou processos derivados ou baseados na “informação”;

4.5. Sem prejuízo das suas obrigações, conforme o presente acordo, retornar à outra parte, imediatamente após solicitação, todos os documentos contendo a “informação”, ou qualquer outro material, incluindo cópias, fotos e extratos obtidos durante ou depois, não explorar ou usar a “informação” para qualquer propósito, a não ser conforme especificado no parágrafo 4.1;

4.6. Não apresentar a “informação”, parcial ou integralmente, a nenhuma outra terceira parte, sem o consentimento, por escrito, da parte que a divulgou;

4.7. Não reproduzir a “informação” obtida sem a permissão da parte que a divulgou;

4.8. O presente Acordo de Confidencialidade não é válido para as informações verbais e escritas abaixo discriminadas:

4.8.1. Que tenham sido publicadas antes da assinatura do presente acordo;

4.8.2. Que tenham sido publicadas após a assinatura do presente acordo, sem a responsabilidade ou participação da parte que recebeu a “informação”;

4.8.3. Que já sejam de conhecimento da parte recebedora da “informação”, desde que tais conhecimentos possam ser demonstrados por registros escritos;

4.8.4. Que já sejam de conhecimento da parte recebedora da “informação”, que a recebeu, de boa fé, de uma terceira parte, onde esta terceira parte é independente da parte recebedora, e esta não tem conhecimento de que a dita terceira parte obteve a “informação” de maneiras indevidas;

5. PRAZO

5.1 Duração do Acordo – As obrigações de confidencialidade firmadas sob este acordo, continuarão por um período de 10 (dez) anos a partir da data de execução deste acordo.

5.2 Termo Inicial – O presente acordo passará a ser efetivo a partir da assinatura pelas partes.

6. FORO

As partes concordam que para dirimir quaisquer controvérsias que surjam sobre o presente Acordo de Confidencialidade, fica eleito o foro da cidade de Ilhéus, estado da Bahia.

7. FECHO

7.1 Número de Vias – O presente Acordo foi impresso em 02 (duas) vias, destinando-se uma ao(s) Autor(es) e a outra ao Professor  da banca examinadora.

7.2 Formalidades Complementares – As vias são assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas, obrigando-se as partes, por si e seus sucessores, a bem e fielmente cumprir todas as Cláusulas aqui estipuladas.

E por concordarem com o presente Acordo de Confidencialidade assinam na presença das testemunhas abaixo descritas.



Ilhéus,    de       de 20   .

Autores da criação intelectual



     
Autor do trabalho


Dr(a)      
Representante UESC


Professor  da Banca Examinadora


     


Testemunhas



1.      
(Assinatura, nome completo e CPF)




2.      
(Assinatura, nome completo e CPF)

