
 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA COLETA DE DADOS PARA PESQUISA 
CIENTÍFICA 

 
O aluno(a) (nome do aluno) portador(a) do RG n.º XXXX, inscrito(a) no CPF sob o     n.º 
XXXXXX, residente e domiciliado(a) a Rua (endereço do Aluno), nesta cidade de 
Cascavel /PR, matriculado no Curso (nome do curso) na Instituição de Ensino  (nome da 
instituição), doravante denominado PESQUISADOR e a (nome da secretaria), CNPJ nº 
(CNPJ da secretaria), localizado à (endereço da secretaria), nesta cidade de Cascavel 
/PR, neste ato representada pelo seu Secretário (nome do Secretário) portador(a) do RG 
n.º XXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXX, doravante denominada UNIDADE 
CONCEDENTE,  assinam o presente Termo de Compromisso conforme cláusulas e 
condições abaixo especificadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objetivo formalizar as condições 
básicas para a realização de COLETA DE DADOS para o Projeto de Pesquisa intitulado 
(nome do projeto), junto à UNIDADE CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
Em decorrência do presente ACORDO, celebra-se um TERMO DE COMPROMISSO 
PARA COLETA DE DADOS, entre o(a) PESQUISADOR e a UNIDADE CONCEDENTE, 
com a anuência e assinatura da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, o qual constituirá, 
comprovadamente, a INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, observados os 
requisitos legais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
A coleta de dados será desenvolvida no período de ___/___/___ à ___/___/___, das 
____ às ____ horas, num total de _____ horas semanais, sendo que o 
acompanhamento da pesquisa será realizado pelo Servidor, (nome do servidor), 
(Formação/ Cargo), denominado no presente como ANUENTE.  
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
O presente Termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, mesmo unilateralmente, ou 
ser prorrogado mediante comunicação escrita. 
 
 
 
 
 



 

CLÁUSULA QUINTA 
 
No desenvolvimento da COLETA DE DADOS, ora compromissado, cabe à UNIDADE 
CONCEDENTE: 

a) Proporcionar ao PESQUISADOR(a) dados para a pesquisa, compatíveis com a 
finalidade do projeto proposto; 

b) Designar profissional do quadro funcional, denominado ANUENTE do setor onde será 
desenvolvida a pesquisa para acompanhar as atividades do PESQUISADOR(a).  
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
No desenvolvimento da PESQUISA, ora compromissado, cabe ao(s) PESQUISADOR 
(a): 

a) Apresentar Declaração de Matrícula atualizada emitida pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
no ato da assinatura do presente Termo; 

b) Comunicar à UNIDADE CONCEDENTE em caso de sua desistência do projeto e/ou do 
Curso; 

c) Zelar pelo cumprimento dos princípios éticos da pesquisa científica; 
d) Garantir o caráter voluntário da participação dos sujeitos da pesquisa; 
e) Preservar a privacidade e o sigilo dos sujeitos da pesquisa e das informações coletadas 

utilizando os dados de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras 
indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa, inclusive em apresentações e 
publicações; 

f) Utilizar as informações coletadas única e exclusivamente para produção técnico-
científica; 

g) Possibilitar aos participantes um retorno dos resultados da pesquisa; 
h) Fornecer à UNIDADE CONCEDENTE uma cópia digital do trabalho final resultante da 

pesquisa, podendo essa disponibilizar em seu Portal ou fazer qualquer outro tipo de uso 
que lhe for conveniente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
Constituem motivos para a interrupção automática da vigência do presente TERMO DE 
COMPROMISSO PARA COLETA DE DADOS. 

a) A conclusão ou o abandono do curso e o trancamento da matrícula; 
b) A transferência de Curso ou de Instituição de Ensino; 
c) A freqüência às aulas abaixo dos limites mínimos estabelecidos ou a reprovação na 

disciplina; 
d) O não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO PARA 

COLETA DE DADOS do qual decorre. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Cascavel/PR, renunciando a qualquer outro por 
mais privilegiado que possa ser, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente 
instrumento, e que não possam ser resolvidas amigavelmente. 
 
 
 



 

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento, em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta os 
jurídicos e legais efeitos. 
 

 
Cascavel, _______ de ______________ de 2016. 
 
 
                                                                                                                                                                           

__________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  

 
 

_________________________________ 
ANUENTE 

 
 

________________________________ 
 PESQUISADOR(A) 

 
 

________________________________ 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 

________________________________ 
TESTEMUNHA 

 
 

________________________________ 
TESTEMUNHA 

 


