
Eu, abaixo assinado, comprometo-me a:
1. estar ciente, concordar e atender ao regulamento do LABITECC, disponível no site

https://labitecc.eec.ufg.br;
2. seguir as normas de uso e acesso ao LABITECC e seus sub laboratórios;
3. obedecer às regras definidas pelo LABITECC/EECA/UFG, incluindo as relativas à confidencialidade,

imparcialidade e independência de interesses comerciais ou outros interesses;
4. tratar com estrita confidencialidade toda informação, documentada ou não, recebida, obtida ou

desenvolvida por mim no desempenho da minha função e não divulgar tais informações a qualquer
pessoa ou organização e, no futuro, não usar estas informações para obter vantagens pessoais e
profissionais;

5. entender que a confidencialidade para resultados finais de atividades de pesquisa, isentas de pedido de
patente, pode ser divulgada com anuência do professor ou coordenador da pesquisa, sobretudo em
pesquisas com financiamento público. Para pesquisas com projeção de pedido de depósito de patente
ou efetivo depósito de patente, o direito a confidencialidade é assegurado por meio do presente termo.

6. relatar somente às partes interessadas as observações registradas durante a realização de ensaios e
uso de equipamentos;

7. manter de forma segura e confidencial toda a comunicação e documentação recebida para a realização
de ensaios, registros de resultados e de condução de processos a clientes internos e externos do
LABITECC.

8. não produzir cópias ou qualquer outra forma de reprodução de documentos, dados de ensaio e
informações a terceiros;

9. não repassar a terceiros documentos do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ do LABITECC e
atentar-se as regras de manuseio de documentos do SGQ, quando aplicável;

10. não repassar informações internas do LABITECC;
11. informar sobre qualquer relacionamento ou envolvimento atual, passado ou previsível conflitante ou não

com as atividades desempenhadas no LABITECC, junto a seus clientes internos e externos;
12. declarar qualquer associação prévia ou presente com provedores, projetistas, clientes de produtos,

serviços e pesquisas, objeto do processo de prestação de serviços do LABITECC;
13. não usar equipamentos, insumos, métodos e instruções que não estejam em consonância com

orientações, instruções de ensaio e normas técnicas relacionadas;
14. não aceitar qualquer indução, presente, comissão, desconto ou qualquer outro tipo de lucro ou

vantagem na condução dos processos de ensaios no LABITECC ou ainda de qualquer outra parte
interessada;

15. não agir de maneira prejudicial à imagem ou aos interesses do LABITECC/EEAC/UFG;
16. revelar qualquer situação conhecida que possa colocar a EECA ou o LABITECC ou a si próprio em

conflito de interesses;
17. na eventualidade de qualquer desvio dos requisitos estabelecidos neste documento, cooperar

totalmente para os procedimentos formais de verificação
18. manter sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a execução das atividades do presente

TERMO por um período de 10 (dez) anos e ainda, não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as
informações trocadas a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste
instrumento.

Declaro estar ciente de que o não cumprimento de qualquer item dos requisitos estabelecidos neste
documento acarretará sanções disciplinares, administrativas ou legais aplicáveis.

Local e Data: __________________________________________________________________________

Nome: ________________________________________________________CPF ____________________

( ) Vínculo interno a UFG ( ) Matrícula SIAPE _____________ ( ) Matrícula SIGAA ___________

( ) Vínculo externo a UFG - Empresa: ____________________________________________________

E-mail ___________________________________________________Telefone: _____________________
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