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1. PROJETO DE PESQUISA

O regimento interno do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), instituído em

junho de 2012, estabeleceu um novo procedimento para a elaboração e desenvolvimento

de projetos de pesquisa dentro da Instituição.  A partir da publicação desse documento o

projeto  de  pesquisa  deverá  ser  submetido  para  apreciação  de  um  conselho  e,  se

pertinente, ratificação do Diretor do HNMD. 

Nessa estrutura organizacional foi criado o Conselho Avaliador de Projetos de

Pesquisa (CAPPq), constituído pelos encarregados do Instituto de Pesquisas Biomédicas

(IPB),  da Célula de Inovação Tecnológica (CIT),  da Divisão de Pesquisas e demais

pesquisadores  do  IPB.  A  equipe  será  responsável  pela  avaliação  dos  projetos  de

pesquisa desenvolvidos no interior desta instituição, promovendo o assessoramento ao

Diretor do HNMD (Figura 1)

Após  análise,  o  CAPPq  emitirá  parecer  técnico  do  projeto  de  pesquisa,

considerando  o  mérito  da  geração  de  conhecimento,  da  relevância,  da  capacidade

técnica  e  da  exequibilidade  do  proponente,  observadas  as  normas  metodológicas

apresentadas neste documento.

Uma vez aprovado pelo Diretor  do HNMD, mediante parecer  do CAPPq, os

projetos que utilizarem humanos ou animais deverão ser posteriormente submetidos aos

comitês de ética correspondentes, conforme legislação vigente, sendo o Comitê de Ética

em Pesquisa (CEP-HNMD) para pesquisas que envolvam seres humanos e a Comissão

de Ética no Uso de Animais (CEUA-HNMD) para projetos que utilizarem animais nas

etapas experimentais. 

Os projetos que apresentarem peculiaridades que não envolvam seres humanos

ou animais  serão  encaminhados,  após  aprovação  do Diretor  do HNMD, aos  setores

administrativos cabíveis para execução.

Em caso de inabilidade técnica para a avaliação de projetos e linhas de pesquisa,

o  CAPPq  distribuirá  o  projeto  para  mais  de  um  avaliador,  podendo  um  deles  ser

convidado de outra instituição, detentor de notório saber no assunto, considerado como

um consultor ad hoc.

O coordenador do CAPPq, no uso das atribuições que lhe confere,  institui as

normas  para  apresentação  de  projetos  de  pesquisa  para  avaliação.  Essa  norma  visa

atender  a  necessidade  de  padronização  e  uniformização  dos  projetos  de  pesquisa

desenvolvidos na Instituição Científica e Tecnológica ICT- HNMD.
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Figura 1 – Resumo funcional do CAPPq do HNMD.

2. ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

Todos os projetos de pesquisa submetidos à avaliação do CAPPq deverão seguir

o padrão normatizado pela ABNT NBR 15287:2011 que especifica todas as partes pré-

textuais, textuais e pós-textuais necessárias para a elaboração de projetos de pesquisa.

Dentro desse escopo somente serão avaliados os projetos que apresentarem os

itens abaixo discriminados: 
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2.1. Elementos Pré-Textuais

2.1.1. Capa: Devem constar as seguintes informações: nome da entidade para a qual

deve ser submetido (HNMD); nome(s) do(s) autor (es); título; subtítulo: se houver, deve

ser precedido de dois pontos, a fim de evidenciar a sua subordinação ao título; local

(cidade) da entidade onde deve ser apresentado.

2.1.2. Folha de rosto: Apresenta as  informações na seguinte ordem: nome(s) do(s)

autor (es); título; subtítulo, se houver; tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade a

que deve ser submetido (HNMD); nome do orientador, coorientador ou coordenador, se

houver;  local  (cidade)  da  entidade  onde  deve  ser  apresentado  e  o  ano  de  depósito

(entrega).

2.1.3. Lista de ilustrações: Elemento opcional, elaborada em ordem da apresentação

no  texto.  Pode  ainda  ser  subdividida,  apresentando  uma  lista  para  cada  tipo  de

ilustração, desenhos, esquemas, fluxogramas, mapas, fotografias e gráficos. 

2.1.4. Lista  de  tabelas:  Elemento  opcional,  elaborada  na  mesma  ordem  da

apresentação do texto.

2.1.5. Lista de símbolos e abreviaturas: Elemento opcional.

2.1.6. Resumo: Elemento obrigatório. Breve descrição (com máximo de 500 palavras)

do  projeto,  abordando  seus  principais  objetivos  e  resultados  esperados.  Utilizar

espaçamento simples.

2.1.7. Sumário: Elemento obrigatório, com propósito de enumerar as divisões e seções

do projeto (ABNT NBR 6027).

3.2 Elementos Textuais

O projeto deve apresentar todos os elementos abaixo listados:

3.2.1  Considerações  teóricas  preliminares:  Apresentar  discussões  teóricas  pré-

existentes sobre o problema – Revisão da Literatura

3.2.2  Problema:  Indicar  a  situação-problema  (ou  necessidade)  que  deu  origem  à

proposta, e que se pretende resolver com a execução do projeto.
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3.2.3  Objetivos:  Descrição  do  que  se  espera  obter  com a execução  do  projeto.  Os

objetivos devem ser coerentes entre si, estar relacionados com a estrutura do projeto e

vinculados às justificativas.

3.2.4 Relevância: Explicitar a pertinência da realização do projeto

3.2.5 Justificativa: Indicar a importância do projeto 

3.2.6 Metodologia: Apresentar os procedimentos metodológicos que serão aplicados

para a execução do projeto.

3.2.7  Resultados  esperados: Relatar  os  prováveis  resultados  decorrentes  do

desenvolvimento  da  pesquisa  (material  educativo,  relatório  conclusivo,  publicações,

material didático pedagógico, base de dados, propostas curriculares e outros).

3.3 Elementos Pós-Textuais

3.3.1 Referência Bibliográfica: apresentar as obras (livros, artigos e outros) citadas na

elaboração do projeto, de acordo com as normas da ABNT. 

3.3.2 Anexo: Elemento opcional na mesma ordem apresentada no projeto.

4. REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO DO PROJETO

4.1 Todos os projeto deverão ser encaminhados em meio físico e digital em arquivo

doc ou docx.

4.2Os textos devem ser digitados em cor preta, sendo permitida a utilização de outras

cores somente para ilustrações.

4.3 As margens devem ser:  para o anverso,  esquerda  e superior  de 3cm e direita e

inferior de 2cm; para o verso, direita e superior de 3cm e esquerda e inferior de 2cm.

4.4 Recomendam-se digitação em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento

duplo para todo o trabalho, excetuando-se o resumo, as citações de mais de três linhas,

notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem

ser em tamanho menor e uniforme.

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

5.1 Curriculum Lattes do pesquisador principal pelo projeto;

5.2 Documentação da Instituição proponente com aceite do projeto do aluno;

5.3 Consentimento do setor onde o projeto será executado no HNMD (Anexo A);

5.4 Ficha de Cadastro (Anexo B);
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5.5 Orçamento (Anexo C);

5.6 Termo de Compromisso (Anexo D);

5.7 Termo de Sigilo e Confidencialidade (Anexo E);

5.8 Equipe participante do projeto (Anexo F).

6.  ASPECTOS  E  CRITÉRIOS  CONSIDERADOS  NA  AVALIAÇÃO  DO

PROJETO

6.1 Adequação às normas de elaboração;

6.2 Relevância científica, tecnológica e política do estudo para a ICT- HNMD; 

6.3 Inovação do estudo para a ICT- HNMD;

6.4 Adequação da metodologia ao desenvolvimento do projeto proposto;

6.5 Fundamentação teórica da pesquisa proposta;

6.6 Clareza e adequação do cronograma físico (metas, atividades, prazos);

6.7 Qualificação, competência e adequação dos membros da equipe;

6.8 Adequação da infraestrutura física das instituições executora e coexecutoras;

6.9 Adequação  do  orçamento  e  do  cronograma  das  atividades  aos  objetivos

estabelecidos; e

 6.10 Interesse da ICT–HNMD no desenvolvimento do projeto.
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Anexo A

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CONSELHO AVALIADOR DE PROJETOS DE PESQUISA

TÍTULO: _____________________________________________________________

AUTOR: ______________________________________________________________

ORIENTADOR: _______________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO DO SETOR – MODELO

Eu,  _________________________________________________________________,
participante  da  pesquisa  supracitada  como  (pesquisador  responsável,  orientador,
colaborador,  equipe de apoio,  etc...),  temos por objetivo desenvolver  um estudo que se
destina a ____________________________________________________________________
___________________________________________________ (objetivo da pesquisa).

Solicitamos, através deste, seu consentimento para que seja possível a coleta de dados
da  pesquisa  nesse  setor,  onde  serão  utilizados
___________________________________________________________________________

Quanto  ao  orçamento,  ressalto  que,  para  fins  de  esclarecimentos,  que  o
desenvolvimento do projeto não terá (ou terá) contribuição de órgãos de pesquisa, sendo
este financiado sob responsabilidade do próprio autor (ou o nome da instituição), no que
se refere ao material utilizado para coleta de dados e ao relatório de pesquisa.

O  aceite  do  setor  representará  uma  contribuição  às  ações  assistenciais  dos
profissionais de saúde que trabalham junto a este setor.

Parecer do Chefe do Setor: ________________________________________________
Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 20____

_______________________________               _______________________________

        Nome do(a) Chefe do Setor           Assinatura do(a) Chefe do Setor

________________________________    ______________________________
         Nome do(a) Orientador(a)                      Assinatura do(a) Orientador(a)

________________________________               _____________________________

         Nome do(a) Pesquisador(a)           Assinatura do(a) Pesquisador(a)

Observação:  Este  documento,  caso  aprovado  pelo  CAPPq-HNMD  poderá  ser  u!lizado  para  submissão  e

posterior avaliação pelo Comitê de É!ca em Pesquisa (CEP-HNMD) em caso de pesquisas com seres humanos. 



Anexo B

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CONSELHO AVALIADOR DE PROJETOS DE PESQUISA

FICHA DE CADASTRO

Nome
CPF Telefone
e-mail
Profissão Data de Nascimento____/____/____
Titulação

Título do Projeto
Instituição do Proponente
Área do Conhecimento
Setor

Data de Início
Data de Término 

Acordos de Cooperação 
Estrangeira 

(   ) Sim  (   ) Não Instituição:

Armazenamento de amostras 
biológicas

(   ) Sim  (   ) Não Tipo de amostra: Período:

Proteção à Propriedade 
Intelectual

(   ) Patentes (  ) Transferência de 
Tecnologia

(   ) Direito autoral

(   ) Doutorado (   ) Mestrado (   ) Especialização (   ) Graduação (   ) Pesquisa livre

OObservações

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 20____

___________________________________

Assinatura do Pesquisador
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Anexo C

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CONSELHO AVALIADOR DE PROJETOS DE PESQUISA

ORÇAMENTO DETALHADO DA PESQUISA

Título do Projeto:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

Pesquisador responsável:_________________________________________________

Instituição/Unidade/Departamento: _______________________________________

Fonte(s) dos recursos (Instituição ou pessoa): _______________________________

MATERIAL QUANTIDADE VALOR EM R$

TOTAL

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 20____

   

________________________________________

Assinatura do Pesquisador
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Anexo D

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CONSELHO AVALIADOR DE PROJETOS DE PESQUISA

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE IMPLICAÇÕES DE

RISCOS

O Pesquisador, ___________________________________________, por meio desta,

declara  estar  ciente  do  termo  de  compromisso  junto  à  INSTITUIÇÃO  CIENTÍFICA  E

TECNOLÓGICA  HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS – MARINHA DO BRASIL

(ICT-HNMD-MB), situada a Rua César Zama, nº 185, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro/

RJ, CEP 20725-090, instrumento ao qual faz-se necessário para a utilização da infraestrutura

institucional.

O  Pesquisador  devidamente  autorizado  realizará  parte  do  projeto  intitulado

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

orientado/coordenado pelo(a) ___________________________________________________,

do(a)__________________________________________________________________. 

Serão desenvolvidas nas mediações do setor _____________________________ da  ICT-

HNMD-MB as  seguintes  etapas  do  projeto  de  pesquisa:_____________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________,  com  a

utilização dos seguintes equipamentos: ___________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________com  período

de execução previsto de ____ / ____ / _____ à  ____ / ____ / _____.

Normas Institucionais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO COMPROMISSO

O  Pesquisador  compromete-se  a  manter  sigilo  não  utilizando  tais  informações

confidenciais em proveito próprio ou alheio.

I  –  É  obrigatório  estar  de  acordo  com  o  TERMO  DE  SIGILO  E

CONFIDENCIALIDADE.
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(Continuação do anexo D: Termo de compromisso e responsabilidade em implicações de 

riscos............)

II – É obrigatório o Pesquisador estar ciente das Normas de Biossegurança pertinentes

à  utilização  das  dependências  laboratoriais  da  instituição,  bem  como  a  utilização  dos

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante sua estadia nas mesmas.

III  –  É  obrigatória  a  utilização  adequada  dos  equipamentos  da  instituição  com

responsabilidade, prezando pelo seu bom funcionamento.

IV – É obrigatório o uso racional de todos os materiais e substâncias utilizadas durante

os experimentos realizados nas dependências da instituição.

V – É obrigatório o descarte adequado dos resíduos de qualquer natureza, destinando-

os  aos  reservatórios  específicos  de  acordo  com as  Normas  de  Biossegurança  pertinentes,

prezando pelos cuidados com o meio ambiente. 

VI  –  Somente  poderão  permanecer  no  interior  da  instituição  pesquisadores

identificados por crachá ou devidamente autorizados pelo Diretor do Hospital Naval Marcílio

Dias ou pessoa por ele designada.

VII – É obrigatório o cumprimento dos horários pré-estabelecidos para a realização

dos experimentos no interior da instituição.

VIII – É proibida a retirada, da instituição, de qualquer material biológico ou de outra

natureza, sem a devida autorização do Diretor do Hospital Naval Marcílio Dias ou pessoa por

ele designada. Em caso de autorização, o material só será liberado em recipiente adequado de

acordo com as Normas de Biossegurança pertinentes.

IX – É  proibida  a reconfiguração  dos programas  e equipamentos  laboratoriais  e  a

instalação  de  qualquer  programa  nos  computadores  da  ICT-HNMD-MB sem  a  prévia

autorização do Diretor desta instituição ou pessoa por ele designada.

X – É obrigatório à citação explícita da ICT-HNMD-MB em todo trabalho científico

que resulte, total ou parcialmente, dos experimentos realizados com uso da infraestrutura da

instituição.

XI  –  É  obrigatório  informar  ao  INSTITUTO  DE  PESQUISAS  BIOMÉDICAS

(IPB) – MARINHA DO BRASIL sobre todo o tipo de produção bibliográfica por mídia

impressa  ou on-line (artigos,  teses,  anais  de congressos,  capítulos  de livro,  citações,  etc.)

decorrente, total ou parcialmente, dos experimentos realizados com uso da infraestrutura da

instituição.

Parágrafo Primeiro: Os dados confidenciais acreditados aos pesquisadores somente

poderão ser abertas a terceiro mediante consentimento prévio e por escrito da ICT-HNMD-

MB, ou em caso de determinação judicial, hipótese em que o pesquisador deverá informar de

imediato, por escrito, à esta Instituição para que esta procure obstar e afastar a obrigação de

revelar as informações.
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(Continuação do anexo D: Termo de compromisso e responsabilidade em implicações de 

riscos............)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE

I  –  O  HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS fica  ausente  de  toda  e  qualquer

responsabilidade  oriunda de acidente  ocorrido  nas  dependências  do instituto  por conta de

atitude inapropriada do Pesquisador.

II – O Pesquisador assume a RESPONSABILIDADE de comunicar imediatamente à

ICT-HNMD-MB toda  e  qualquer  complicação  ocorrida  durante  a  realização  do  referido

projeto que coloque em risco:  O PRÓPRIO PESQUISADOR, OS VOLUNTÁRIOS  ou

BENS  INCLUÍDOS  NO  TRABALHO  DE  PESQUISA,  devendo  suspender  o  mesmo

imediatamente ao perceber algum risco ou dano não previsto.

III  –  O  Pesquisador  responsabiliza-se,  igualmente,  a  acompanhar  as  diligências

necessárias à imediata e integral assistência aos voluntários participantes ou à reposição ou

restauração de bens eventualmente danificados durante a pesquisa.

IV – O Pesquisador assume toda e qualquer consequência sobre seus atos no período

de duração da pesquisa, inclusive sobre as suas condições de saúde e condicionamento físico-

psicológico.  Declarando  ainda,  não  ser  portador  de  nenhuma  moléstia,  doença  ou

incapacidade que possa aumentar os riscos das atividades desenvolvidas, ou mesmo impedir

de realizá-las. 

V – O Pesquisador ostenta a responsabilidade pelo seu próprio bem estar  e  aceita

qualquer  risco  de  atraso,  eventos  imprevistos,  acidentes,  moléstias,  doenças,  lesões  que

possam  causar  sequelas  permanentes  ou  transitórias,  injúrias,  traumas,  danos,  perdas,

prejuízos  ou  morte,  o  qual  tenha  CONCORRIDO direta  ou  indiretamente,  durante  a

realização da pesquisa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES

I – Aplicam-se a este termo, em consonância e cumulativamente, as mesmas regras

contidas no TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE também emitido pela ICT-

HNMD-MB.

II  –  O  Pesquisador  declara  estar  de  acordo  com  as  normas  supracitadas,

comprometendo-se  a  obedecê-las,  estando  ciente  que  o  não  cumprimento  das  mesmas

acarretará em punições cabíveis ao mesmo.

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 20____
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___________________________________

Assinatura do Pesquisador

Anexo E

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CONSELHO AVALIADOR DE PROJETOS DE PESQUISA

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente termo, ____________________________________________________,

abaixo qualificado(a),  compromete-se em manter em absoluto sigilo, todas as informações

técnicas,  incluindo,  mas  não  limitando,  as  informações  relativas  a  operações,  processos,

produção,  instalações,  equipamentos,  habilidades  especializadas,  projetos,  métodos,

fluxogramas,  componentes,  fórmulas,  produtos,  amostras,  diagramas,  fotografias,  plantas,

programas  de  computador,  mídias,  cópias,  desenho  de  esquema industrial,  patentes,  bem

como  informações  relacionadas  a  segredos  de  negócio  e  outras  informações  obtidas  em

função  das  atividades  desempenhadas  perante  à  INSTITUIÇÃO  CIENTÍFICA  E

TECNOLÓGICA HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS – MARINHA DO BRASIL (ICT-

HNMD-MB), as quais serão doravante denominadas simplesmente como INFORMAÇÃO

CONFIDENCIAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

I  –  O  objeto  do  presente  termo  é  a  proteção  das  INFORMAÇÕES

CONFIDENCIAIS disponibilizadas pela  ICT-HNMD-MB,  em razão da relação pactuada

desenvolvida entre partes. 

II  –  Serão  também  consideradas  como  INFORMAÇÃO  CONFIDENCIAL as

informações específicas que não tenham sido divulgadas por quaisquer meios de divulgação,

embora estejam compreendidas por informações de caráter geral, mesmo que estas tenham

sido divulgadas, desde que não tenha se efetivado divulgação das informações específicas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES

         I – Todas as informações técnicas obtidas através da relação do Pesquisador com a

Instituição  e  relacionadas  a  projeto,  especificação,  funcionamento,  organização  ou

desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.

Parágrafo  Único: Serão  consideradas  para  efeito  deste  termo  toda  e  qualquer

informação, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica,  Know-

how, invenções, processos, fórmulas e  designs, patenteáveis ou não,  sistemas de produção,

logística e layouts, planos de negócios (business plans), métodos de contabilidade, técnicas e
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experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas a que

o Pesquisador tenha acesso:

(Continuação do anexo E: Termo de sigilo e

confidencialidade.................................................................)

a)  por  qualquer  meio  físico  (v.g. documentos  expressos,  manuscritos,  fac-símile,

mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias etc;

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica (fitas, CD´s, DVD´s, disquetes

etc); e

c) oralmente.

II – O SIGILO imposto inclui quaisquer formas de divulgação da INFORMAÇÃO

CONFIDENCIAL, sejam através de artigos técnicos, relatórios, publicações, comunicações

verbais  entre  outras,  salvo  a  autorização  por  escrito  do  Diretor  do  HOSPITAL NAVAL

MARCÍLIO DIAS ou pessoa por ele designada e, nesta hipótese, será necessária a citação da

sua fonte de dados e seus autores.

III – O sigilo acima aludido ainda implica na obrigatoriedade de restringir o acesso a

INFORMAÇÃO  CONFIDENCIAL a  número  mínimo  de  funcionários  subordinados

necessários  para  correta  execução  da  atividade  dela  decorrente,  os  quais  deverão  estar

submetidos ao mesmo regime de sigilo descrito pelo presente Instrumento.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INFORMAÇÕES NÃO CONFIDENCIAIS

I – Não configuram informações confidenciais aquelas:

a) já disponíveis ao público em geral sem culpa do Pesquisador;

b) que já eram do conhecimento do Pesquisador antes do ingresso do projeto e que não

foram adquiridas direta ou indiretamente pela Instituição;

c) que não são mais tratadas como confidenciais por esta Instituição.

II – A obrigação de sigilo assumida pela minha pessoa por meio desta declaração, não

compreende informações que já sejam de conhecimento público, que hajam sido divulgadas

por qualquer meio, mas não limitado, a documentos de patentes, artigos técnicos em revistas

especializadas, conferência, congressos etc.

III – Também se compromete a não usar a  INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL de

forma distinta dos propósitos das atividades a serem desempenhadas junto à  ICT-HNMD-

MB.

CLÁUSULA QUARTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES

I – A vigência da obrigação  de sigilo perdurará enquanto a informação  tida como

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL não for licitamente tornada do conhecimento público,
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salvo autorização por escrito concedida pelo Diretor do HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO

DIAS ou pessoa por ele designada, para sua divulgação.

(Continuação do anexo E: Termo de sigilo e

confidencialidade.................................................................)

II – Todas as informações DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO previstas neste

termo terão validade durante toda a vigência deste instrumento, enquanto perdurar a relação

entre as partes e, ainda, por um período mínimo de 01 (um) ano do rompimento do vínculo

Pesquisador com Instituição.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

Deverá o Pesquisador:

I – Manter o sigilo relativo ás informações confidenciais e revelá-las apenas aos que

tiverem necessidade e autorização de ter conhecimento sobre elas;

II – Proteger as informações confidenciais que lhe foram divulgadas, usando o mesmo

grau de cuidado utilizado para proteger suas próprias informações confidenciais;

III  –  Manter  procedimentos  administrativos  adequados à prevenção  de extravio ou

perda  de  quaisquer  documentos  ou  informações  confidenciais,  devendo  comunicar  à

Instituição, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não excluirá sua

responsabilidade.

Parágrafo  Primeiro: O  Pesquisador fica  desde  já  proibido  de  produzir  cópias

ou backup,  por qualquer meio ou forma, de qualquer  dos documentos a ele  fornecidos ou

documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da relação vinculada.

 Parágrafo Segundo: O Pesquisador deverá devolver, íntegros e integralmente, todos

os documentos a ele fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada

para entrega, ou quando não for mais necessária a manutenção das informações confidenciais,

comprometendo-se a  NÃO RETER quaisquer  reproduções,  cópias  ou segundas vias,  sob

pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

 Parágrafo Terceiro: O  Pesquisador deverá destruir todo e qualquer documento por ele

produzido  que  contenha  informações  confidenciais  da  Instituição,  quando  não  mais  for

necessária  a  manutenção  dessas  informações  confidenciais,  comprometendo-se  a  NÃO

RETER quaisquer reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste

instrumento.

IV – Obriga-se a não enviar amostras de material biológico e/ou genético, obtidas em

função  das  atividades  desempenhadas  junto à  ICT-HNMD-MB,  a  terceiros  sem a  prévia
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autorização  por  escrito  do  Diretor  do  HNMD ou  pessoa  por  ele  designada,  devendo  ser

observado os procedimentos institucionais estabelecidos para tanto.

(Continuação do anexo E: Termo de sigilo e

confidencialidade.................................................................)

CLÁUSULA SEXTA –  DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

I – Reconhece que, respeitado o direito de nomeação a autoria (autor/inventor),  os

direitos de  PROPRIEDADE INTELECTUAL sobre os resultados porventura advindos da

execução das atividades desempenhadas perante e de propriedade da instituição, pertencerão

exclusivamente  a  ICT-HNMD-MB,  ficando  esta  desde  já  autorizada  a  requerer  proteção

pelos institutos de propriedade intelectual que julgar pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA –  DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Ao  assinar  o  presente  instrumento,  o  Pesquisador manifesta  sua  concordância  no

seguinte sentido:

I  –  Todas  as  condições,  termos  e  obrigações  ora  constituídas  serão  regidas  pelo

presente Termo, bem como pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;

II – O presente termo só poderá ser alterado mediante a celebração de novo termo,

posterior e aditivo;

III – As alterações do número, natureza e quantidade das informações confidenciais

disponibilizadas pela ICT-HNMD-MB não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso ou

as obrigações pactuadas neste Termo de Confidencialidade e Sigilo, que permanecerá válido e

com todos os seus efeitos legais em qualquer das situações tipificadas neste instrumento;

IV – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer das

informações  confidenciais  disponibilizadas  para  o  Pesquisador,  em  razão  do  presente

objetivo, serão incorporadas a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos

os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais

disponibilizadas,  não  sendo  necessária,  nessas  hipóteses,  a  assinatura  ou  formalização  de

Termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA VALIDADE DO TERMO

I – Este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes.
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Parágrafo Único:  As disposições  deste instrumento devem, contudo, ser aplicadas

retroativamente a qualquer informação confidencial que possa já ter sido divulgada, antes da

data de sua assinatura.

(Continuação do anexo E: Termo de sigilo e confidencialidade..............................................................)

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

I – A não-observância de quaisquer das disposições dos Termos de COMPROMISSO

E  RESPONSABILIDADE  DE  IMPLICAÇÕES e  o  TERMO  DE  SIGILO  E

CONFIDENCIALIDADE  estabelecidas  nestes  instrumentos,  sujeitará  o  Pesquisador

infrator, como também o agente causador ou facilitador, por ação ou omissão em qualquer

enquadramento  relacionado  neste  Termo,  à  aplicação  das  sanções  legais  pertinentes,  em

especial  às sanções  administrativas,  ao pagamento ou recomposição,  de todas as  perdas  e

danos comprovadas pela ICT-HNMD-MB, bem como as de responsabilidade civil e criminal

respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 20____

________________________________________

Assinatura do Pesquisador

Nome:_____________________________________________________________________

RG:______________ CPF:___________________ Nº de matrícula/NIP: ________________

Endereço:___________________________________________________________________

Telefones:____________________________  email:____________________________

Vínculo  Institucional:_______________________  Profissão:  _____________________

Cargo:________________ Orientador/Supervisor: __________________________________

Se pertencente à outra instituição

Instituição de origem:_____________________________________________________

Orientador/Supervisor: ___________________________________________________

Em caso de bolsista  :  

Modalidade bolsa recebida: ____________________________________________________
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Instituição financiadora:_______________________________________________________
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Observação:  Este  documento,  caso  aprovado  pelo  CAPPq-HNMD  poderá  ser  u!lizado  para  submissão  e

posterior avaliação pelo Comitê de É!ca em Pesquisa (CEP-HNMD) em caso de pesquisas com seres humanos. 



Anexo F

EQUIPE

Título do Projeto: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pesquisador responsável:

________________________________________ ________________________________________________________________________________

Instituição/Unidade/Departamento: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

DECLARAÇÃO

Os  participantes  da  equipe  integrante  do  projeto  de  pesquisa  abaixo  assinados,  declaram  apoio  ao  Projeto
_________________________________________________________________________________________________________________________
que  está  sendo  solicitado  à  Comissão  Avaliadora  de  Projetos  de  Pesquisa  (CAPPq-HNMD)  pelo  Pesquisador  responsável  supracitado,
concordam com o seu Plano de Trabalho proposto. 
NOME INSTITUIÇÃO/SETOR/DEPTO CPF ASSINATURA

___________________________________________
Pesquisador responsável

ENTREGAR ESTE DOCUMENTO PREFERENCIALMENTE DIGITALIZADO OU IMPRESSO: com lista  de nomes,  CPF e assinatura de cada

participante.


