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Eu (nós) pesquisador(es) e estudante(s) integrante(s) da equipe do projeto de pesquisa intitulado 
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, declaro(amos) para os 

devidos fins, da ciência e comprometimento perante o HEMOCE, da obrigatoriedade de cumprimento do 

abaixo disposto:  

 

1- Em caso de projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, realizar a pesquisa de acordo com os 

termos das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde que normatizam as atividades de pesquisa com 

seres humanos no Brasil. 
2- Em caso de projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, comunicar ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do HEMOCE qualquer alteração no projeto de pesquisa e aguardar a aprovação dessas alterações para 

continuidade do projeto. 

3- Tornar público o nome do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará em TODOS os trabalhos 

(publicações em periódicos, apresentações em congressos, etc.) oriundos desta pesquisa, de acordo 

com participação da instituição (se financiadora e/ou colaboradora). 

4- Explicitar o vínculo institucional dos autores que atuam no HEMOCE nas publicações de resultados de 

pesquisa desenvolvida na vigência deste vínculo. 
5- Retornar ao HEMOCE os benefícios advindos deste projeto de pesquisa sejam estes sob forma de 

informações, treinamento de recursos humanos, ou participação em seminários e encontros científicos. 

6- Divulgar a existência ou não de acordo preexistente quanto à propriedade das informações geradas    

(demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos resultados, 

a menos que se trate de caso de obtenção de patenteamento ou registro; neste caso, os resultados 

devem se tornar públicos tão logo se encerre a etapa de patenteamento ou registro). Em caso de haver 

acordo ou contrato, este deverá ser anexado a esta proposta. 
7- Saber que as propriedades intelectuais obtidas em função da realização de projeto de pesquisa serão de 

titularidade ou co-titularidade do HEMOCE; 

8- Atuar em conformidade com a legislação de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 

no tratamento dos dados que tenham conexão com o presente termo de compromisso para o 

desenvolvimento de pesquisa.  

9- Manter sigilo escrito e verbal de todos os dados, informações técnicas, industriais, jurídicas, comerciais e 

científicas, know-how e, processos e resultados dos trabalhos sem prévia autorização do HEMOCE, bem 

como de todos os materiais obtidos em decorrência do desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
10- Não divulgar, copiar, revelar, reproduzir, adaptar, comercializar, noticiar ou publicar qualquer aspecto 

relativo a qualquer criação de cujo desenvolvimento tenha participado ou de que tenha tomado 

conhecimento por força de suas atividades sem prévia autorização do HEMOCE. 

11- Ter ciência de que o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará tem direito sobre patentes, marcas, 

know-how e quaisquer outras criações advindas de projetos de pesquisa que usem dados, meios ou 

recursos da instituição. 

12- Não divulgar informações sobre o projeto de pesquisa, consideradas sigilosas pelo coordenador principal 
ou pelo HEMOCE. 
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13- Obedecer às normas de conduta estabelecidas pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. 
14- Responder às demandas e questionamentos da divisão de Ensino e Pesquisa, sob pena de suspensão 

do projeto de pesquisa. 

15- É vedada a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis com objetivo de obter 

vantagem econômica, exceto quanto aos dados essenciais ao próprio desenvolvimento do projeto de 

pesquisa. 

16- A ocorrência de qualquer violação de Dados Pessoais, efetiva ou razoavelmente suspeita , que possa 

acarretar risco ou dano deverá ser comunicada aos participantes do projeto de pesquisa e ao HEMOCE, 

além da obrigatoriedade de adoção das providências estabelecidas no art. 48 da LGPD. 

Nomes dos integrantes da equipe do projeto, vinculação e assinaturas*: 

 NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO ASSINATURA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
 

*O pesquisador principal se responsabiliza por todas as informações inseridas neste documento. 

Data: ______/______/_________ 


