
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

  

Termo de acesso e uso de base de microdados da V Pesquisa Nacional do 

Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das Instituições 

Federais de Ensino Superior 

 

O presente Termo de Compromisso regulamenta e prescreve o acesso aos microdados 

da V Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das 

Instituições Federais de Ensino Superior, firmados por ambas as partes em acordo e em 

conformidade com os critérios aqui definidos. De um lado a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais, doravante denominada ANDIFES, inscrito(a) no   

CNPJ/MF   sob   o   nº   73.334.466/0001-50, com   sede   em Brasília, SCS, quadra 1, bloco K, 

Ed.  Denasa, 8º andar, CEP 70.398-‐900, Brasília, DF, neste ato representada por seu/sua 

SECRETÁRIO EXECUTIVO e do outro lado a parte requerente 

______________________________________________________________doravante 

denominada de Compromitente.  

 

Do acordo em questão: 

 

Cláusula Primeira: Os microdados da V Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior podem ser 

disponibilizados gratuitamente ao solicitante Compromitente (nome do Compromitente) 

através de base de microdados e em formato definido previamente pela ANDIFES, após 

avaliação/aprovação do projeto e da justificativa apresentada pelos requerentes. Os 

microdados deverão ser utilizados exclusivamente para os fins expressos no projeto.  

 

Cláusula Segunda: O Compromitente deve indicar no Formulário para Solicitação de Base 

de Microdados, presente em anexo, os nomes das pessoas que terão acesso à base de 

microdados da V Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos 

(as) das Instituições Federais de Ensino Superior.  

 

Cláusula Terceira: Os dados estatísticos serão disponibilizados anonimizados, preservando o 

sigilo dos participantes da pesquisa. O compromitente, pessoa jurídica ou física, deverá 

manter, obrigatoriamente, o sigilo das informações prestadas, nos termos do compromisso 

sustentado neste documento e em razão da Lei n. 5.534, de 14.11.68, regulamentada pelo 

Decreto n. 73.177, de 20.11.73 considerando as devidas penalidades previstas em caso de 

infração das normas. Da mesma forma, é expressamente proibido o compartilhamento da base 

de microdados da V Pesquisa com terceiros, a sua reprodução, comercialização e distribuição.  

 

Cláusula Quarta: Sempre que o Compromitente publicar utilizando as informações 

disponibilizadas no banco de microdados, o mesmo se compromete a citar a ANDIFES como 

fonte da pesquisa.  

 



 

 

Cláusula Quinta: O conteúdo das publicações e das análises feitas pelo Compromitente são 

de única e inteira responsabilidade do mesmo. A ANDIFES se isenta de qualquer participação 

nas análises e opiniões proferidas pelos Compromitentes.   

 

Cláusula Sexta:  O termo de acesso ao banco de microdados se reserva à finalidade expressa 

neste documento e em hipótese alguma se configura como uma relação de parceria ou 

representação comercial entre as partes.  

 

 

O Termo em questão é assinado por ambas as partes em acordo, em 02 (duas) vias de igual 

conteúdo.  

 

Brasília, (DATA) de (ANO).  

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA INSTITUIÇÕES FEDERAIS  

 

 

 

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formulário para Solicitação de Bases de Microdados da V Pesquisa Nacional do Perfil 

do Graduando sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

I. Instituição  

CNPJ: 

 

II. Solicitante dos dados 

Nome completo: 

CPF: 

Vínculo com a organização: 

Endereço da organização: 

E-mail: 

Telefone: 

 

III. Equipe do projeto da pesquisa (listar todas as pessoas que farão manuseio e análise 

das bases de microdados) 

Nome completo: 

Nome orientador(a)/co-orientador(a)/gestor(a)/coordenador(a): 

Objetivos do estudo/finalidade do uso dos microdados: 

Justificativa do estudo e uso dos microdados: 

Metodologia a ser utilizada: 

 

 

 

 

 


