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Termos de Uso  
Usuário Depositante do Repositório Institucional ARCA DADOS 

 
1 INTRODUÇÃO  
 
Este instrumento apresenta os Termos de Uso (“Termo”) do Repositório 
Institucional ARCA DADOS, hospedado no sítio eletrônico 
https://dadosdepesquisa.fiocruz.br  

Nestes Termos de Uso estão definidas as obrigações e responsabilidades do 
Depositante, que é o Usuário objeto deste Termo, e qual poderá realizar o 
depósito dos dados de pesquisa e sua disponibilização para acesso à terceiros, 
sem prejuízo do disposto nas leis aplicáveis. 

 
2 DO CADASTRO 
 
2.1 DAS CATEGORIAS DE USUÁRIOS. O ARCA DADOS poderá ser utilizado 
pelos seguintes Usuários: 

a) Usuário Comum - aquele que tem como privilégios no sistema acessar, 
usar e baixar dados, aqui denominado simplesmente Usuário Comum e que será 
objeto de termo de uso específico; 

b) Usuário Depositante – aquele que tem como privilégios depositar e 
administrar os Conjuntos de Dados que depositar, esse Usuário é aqui 
denominado Usuário Depositante, objeto deste instrumento; e 

c) Curador de Dados – é o responsável por realizar a curadoria e as 
atividades voltadas à gestão, preservação e segurança dos dados. 

O Usuário Depositante, ao se cadastrar, acessar e depositar Dados de Pesquisa 
no Repositório Institucional ARCA DADOS - manifesta expressamente sua 
aceitação plena e sem reservas de todas as regras, condições, e políticas 
constantes do presente Termo e em quaisquer Alterações, bem como se 
compromete a respeitar todas as normas aplicáveis à espécie.  

Ao aceitar os termos deste instrumento, o Usuário Depositante declara e 
garante, sob pena de responsabilização, que não existem quaisquer obrigações 
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ou impedimentos, atribuídos por lei, acordo, contrato ou outro instrumento, que 
sejam um impeditivo à aceitação deste Termo e, ainda, que utilizará o 
Repositório Institucional ARCA DADOS de forma responsável e adequada 
conforme as normas institucionais e de proteção dos direitos dos titulares e 
informações 

Em caso de não aceitação do presente Termo, o Usuário Depositante não deverá 
acessar, usar e/ou depositar Dados de Pesquisa do Repositório, sob pena de 
responsabilização e eventual adoção de medidas cabíveis. 

 
2.2 DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO DEPOSITANTE 
 
O Usuário Depositante concorda e está ciente de que: 

a) O eventual fornecimento de seus dados pessoais é necessário para a 
identificação e individualização de cada Usuário e visa a garantia da prevenção 
à fraude e à segurança do Usuário, nos processos de identificação e 
autenticação de seu Cadastro; 

b) Seus dados pessoais são necessários e poderão ser conservados para 
uso do operador na elaboração de estudos de Usuários do sistema com vistas 
ao aprimoramento da prestação deste serviço. Estudo esse, que será realizado, 
sempre que possível, com dados anonimizados dos Usuários; 

c) Seus dados pessoais poderão ser compartilhados, exclusivamente, entre 
os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e os demais Poderes da União, com a finalidade de: simplificar a 
oferta de serviços públicos; orientar e otimizar a formulação, a implementação, 
a avaliação e o monitoramento de políticas públicas; possibilitar a análise das 
condições de acesso e manutenção de benefícios sociais e fiscais; promover a 
melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados pela 
administração pública federal; e aumentar a qualidade e a eficiência das 
operações internas da administração pública federal. 

Ao depositar os conjuntos de Dados de Pesquisa no ARCA DADOS, o Usuário 
Depositante concorda e reconhece que seus dados pessoais como, por 
exemplo, nome, vinculação institucional e correio eletrônico estarão disponíveis 
aos demais Usuários e poderão compor o conjunto de dados depositados, 
considerando seus direitos personalíssimos de autoria e nomeação e para que 
seja possível aos usuários estabelecer contato, caso aplicável. 

 
2.3 DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO DEPOSITANTE 
 
A Fiocruz trabalha atendendo a rigorosos protocolos técnicos, administrativos e 
de segurança da informação, com medidas e contramedidas para a proteção dos 
dados pessoais contra acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 
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tratamento inadequado ou ilícito aos referidos dados. No entanto, não pode 
assegurar a manutenção dos dados sem riscos de interrupções, falhas ou perdas 
decorrentes das operações no sistema e, isenta-se de qualquer 
responsabilidade em relação à essas questões, ou por uso de terceiros não 
previstos neste Termo.  

É garantido ao Usuário Depositante todos os direitos sobre a titularidade de seus 
dados, na forma do art. 18 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), para mais informações 
sobre direitos do titular de dados pessoais acesse: Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais - LGPD1.  

Reclamações, requerimentos ou solicitação de mais informações sobre o 
tratamento de seus dados poderão ser endereçados, de segunda à sexta-feira, 
das 10 às 17h, ao Encarregado pelo Tratamento de dados pessoais da Fiocruz 
conforme abaixo: 

Nome: 

Cargo: 

Setor ou Serviço: 

Endereço: 

Telefone: 

Correio Eletrônico: 

 
3 DO REPOSITÓRIO 
 
O Repositório Institucional ARCA DADOS destina-se ao armazenamento de 
Dados de Pesquisas o que inclui, mas sem limitar, a: dados gerados em 
atividades conduzidas e/ou financiadas pela Fiocruz, atividades desenvolvidas 
por seus pesquisadores, bolsistas, colaborares, discentes, servidores ou outros 
vínculos, em seus centros de pesquisa e laboratórios, além daquelas 
desenvolvidas quando em parceria com outras instituições; de dados gerados 
por terceiros, que solicitem acesso e cadastro ao Comitê Gestor do ARCA 
DADOS, qual, a seu critério, poderá autorizar o uso e depósito de dados no 
Repositório (“Dados de Pesquisa”).   
Desenvolvido e mantido pela Fundação Oswaldo Cruz (“Fiocruz”), o Repositório 
Institucional ARCA DADOS foi construído com base no software aberto da 
Universidade de Harvard denominado DATAVERSE, tendo adotado, em seu 
desenvolvimento, as melhores práticas internacionais de armazenamento, 
proteção e publicação de dados. 
 
 

 
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm 
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3.1 DO DEPÓSITO 
A Fiocruz se reserva ao direito de solicitar, a qualquer tempo, informações 
adicionais aos Usuários Depositantes e sobre os conjuntos de Dados de 
Pesquisa depositados, incluindo, mas não limitando, quando necessário à 
operação do sistema ou para atender determinação de autoridade pública ou lei 
aplicável. 
 
Apenas Usuários Depositantes previamente autorizados e cadastrados poderão 
enviar e depositar Dados de Pesquisa no Repositório.  
 
3.2 DO OBJETO DE DEPÓSITO 
O Usuário Depositante declara que os Dados de Pesquisa, objeto do depósito, 
foram coletados, produzidos, processados, organizados, e utilizados no contexto 
da pesquisa indicada e, assume o compromisso de apresentar, para depósito 
junto aos dados, as informações suplementares e descrições que informem 
sobre proveniência e contexto de obtenção, os métodos de coleta, registros, 
transcrição, codificação e/ou processamento, suas diferentes versões, entre 
outras características dos dados e com quais órgãos de pesquisa ou agência de 
fomento estabeleceu compartilhamento prévio dos dados. 

Da disponibilidade dos Dados de Pesquisa para o Repositório, o Usuário 
Depositante declara e se compromete a cumprir as seguintes condições: 

a) Depositar Dados de Pesquisa que foram tratados e cumprir as condições 
e requisitos técnicos estabelecidos pelos responsáveis pelo ARCA DADOS. O 
conteúdo depositado no Repositório deverá conter metadados que descrevam o 
conteúdo, proveniência, formatos etc., a fim de apoiar a difusão e a preservação 
do conteúdo; 

b) Os Dados de Pesquisa produzidos em outro contexto ou com outra 
finalidade, devem ter sua origem indicada em seu conjunto de metadados, sem 
nenhuma violação de direitos do controlador originário ou dos titulares dos 
dados; 

c) O Usuário Depositante deve possuir toda e qualquer autorização 
necessária para o depósito, compartilhamento e publicação dos Dados de 
Pesquisa no Repositório, incluindo, mas não se limitando, as autorizações de 
eventuais coautores e/ou titulares, bem como o Usuário Depositante assegura 
que o compartilhamento dos Dados de Pesquisa não infringe direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. 

i.O compartilhamento de tais dados, se realizado anteriormente a seu depósito, 
não ofende a nenhuma cláusula de confidencialidade pactuada no contrato de 
financiamento da pesquisa, bem como a nenhum outro pacto de 
confidencialidade firmado com parceiros e colaboradores na pesquisa; 

d) O compartilhamento dos dados não compromete objeto, direitos ou 
valores (bens jurídicos) tutelados pelo sigilo legal relativos à propriedade 
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intelectual ou segredos de negócios, ou de obrigações contratuais ou de 
acordos, conforme análise que deve ser previamente submetida ao Sistema 
Gestec-NIT pelo Usuário Depositante. O Usuário Depositante afirma que: 

i.Os dados depositados não expressam resultados com potencial de contribuir ou 
gerar produtos ou processos inovadores ou com características superiores ou 
mais vantajosas do que as já existentes no mercado;  

ii.Os dados depositados não expressam informações relacionadas a negociações, 
relatórios prospectivos e de inteligência, assim como planos de negócio que se 
reveladas poderiam comprometer iniciativas ou investimentos futuros da 
Instituição; 

iii.Os dados depositados não expressam informações relacionadas a resultado de 
testes ou outros dados, não revelados, cuja elaboração tenha envolvido esforço 
considerável, produzidos com a finalidade de serem apresentados a entidades 
governamentais de regulação como condição para aprovar a comercialização de 
produtos ou serviços.  

iv.Consultou o Sistema Gestec-NIT previamente ao Depósito dos Dados de 
Pesquisa e obteve opinião escrita sobre a conveniência da divulgação ou 
compartilhamento dos Dados de Pesquisa; 

v.Obteve autorização formal de autoridade competente para o depósito e 
compartilhamento dos Dados de Pesquisa, autorização essa que deverá 
acompanhar os referidos Dados de Pesquisa; 

e) Os dados, objeto do depósito, não se referem a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, ou ao interesse estratégico nacional. O 
Usuário Depositante afirma que:  

i.O compartilhamento de tais dados não prejudica ou causa risco a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, 
bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional.  

ii.O compartilhamento de tais dados não expressa informações classificadas como 
sigilosa na forma da Lei nº 12.527/2011, Lei de acesso à Informação, bem como 
não põe em risco a segurança da sociedade ou do Estado.  

f) O Usuário Depositante cede expressamente e de forma inequívoca todos 
os direitos disponíveis de titularidade, que porventura detenha, sobre os 
conjuntos dos dados depositados, sendo imprescindível a assinatura de termo 
de cessão de direitos em favor da Fiocruz, para a efetivação do depósito e 
compartilhamento nos termos e condições prescritos. O respectivo termo de 
cessão assinado deverá acompanhar os Dados de Pesquisa a serem 
depositados. 

g) A coleta, organização, produção, utilização e tratamento dos dados, 
objeto do depósito, obedeceram rigorosamente aos critérios de eticidade 
estabelecidos pela instância de análise ética da pesquisa, a que foi submetido o 
projeto; 
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i.Em se tratando de dados pessoais relativos a um indivíduo identificado ou 
identificável, estes foram coletados, produzidos, organizados, utilizados e 
tratados em conformidade com o consentimento de seu titular e observância da 
finalidade indicada no ato de sua manifestação.  

ii. Se compromete o Usuário Depositante a depositar o conjunto de dados 
relativos aos registros dos consentimentos prestados pelos titulares dos dados 
pessoais para o tratamento e compartilhamento de seus dados 

iii. O usuário assegura que mantém em transparência ativa todas as informações 
sobre os tipos de dados, a forma de utilização e os procedimentos para o 
exercício dos direitos de seus titulares relativos a coleta, produção, organização, 
utilização e tratamento dos dados pessoais, bem como o de crianças e 
adolescentes e da pessoa civilmente incapaz. 

iv. Os dados relativos à pessoa natural, estão devidamente anonimizados, sem 
qualquer possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, 
considerando o uso das tecnologias disponíveis à época do depósito.  

v. A possibilidade de reversão da anonimização dos dados é impossível ou 
pouco provável de ser realizada, ainda que submetida ao cruzamento com outros 
conjuntos de dados pessoais conhecidos ou de acesso público.  

vi. Em se tratando de pesquisa que envolva estudos de coortes, os dados 
pessoais estão pseudonimizados na forma da Lei sem possibilidade de 
associação, direta ou indireta, a um indivíduo e, cujas informações adicionais (ou 
código chave) estão organizadas separadamente, devendo assim serem 
mantidas em ambiente controlado e seguro junto ao Usuário Depositante ou 
Gestor dos Dados, conforme indicação do Usuário Depositante. 

vii. Os dados objeto de pseudonimização depositados somente serão 
disponibilizados para replicabilidade ou reprodutibilidade da pesquisa, sem as 
informações adicionais (código chave) que possibilitam a reversão processo de 
pseudonimização, atendidos os critérios éticos e legais para seu reuso.  

h) Em se tratando de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico envolvendo 
acesso ao patrimônio genético brasileiro e ou conhecimento tradicional 
associado, deverá ser cadastrada no sistema autodeclaratório SisGen com a 
indicação do conjunto de dados depositados neste Repositório.  

i.O Usuário Depositante dos dados declara conhecer e responsabilizar-se em 
cumprir as obrigações impostas pela Lei nº 13.123, de 20 de maio de 20152, bem 
como seus regulamentos e assume o compromisso de manter e prestar todas 
as informações demandadas pelas autoridades públicas necessárias para a 
rastreabilidade das atividades decorrentes de acesso ao patrimônio genético ou 
ao conhecimento tradicional associado, indicando, quando houver, a ocorrência 
e fundamentação de imposição de sigilo legal a esses dados e informações. 

ii.Somente após a emissão do atestado de regularidade de acesso emitido pelo 
órgão competente, que deverá compor o conjunto dos dados que serão 

 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm 
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depositados, os dados poderão ser disponibilizados, desde que não recaia sobre 
estes nenhuma hipótese legal de sigilo. 

iii.Compete ao Usuário Depositante o controle de acesso aos dados depositados 
relativos a pesquisa ou desenvolvimento científico realizados sobre o patrimônio 
genético brasileiro. Que poderão ter, a critério do Usuário Depositante, acesso 
público desde que não incida sigilo legal. 

iv.Em se tratando de acesso ao conhecimento tradicional associado, os registros 
relativos ao consentimento prévio informado, segundo usos, costumes, tradição 
ou protocolos comunitários deverão compor o conjunto dos dados depositados. 

 

3.3 DO ACESSO AOS DADOS DE PESQUISA 
 
A critério do Usuário Depositante e/ou do Curador de Dadospoderão ser 
aplicadas regras específicas e controle de acesso para dados definidos como 
PÚBLICO (IRRESTRITO) ou RESTRITO (EMBARGADO). No caso do acesso 
PÚBLICO, o Usuário Depositante e/ou Curador de Dadospoderá definir 
questionários e Termos de Acesso, para acesso aos Dados de Pesquisa.  

No caso de acesso RESTRITO, o Usuário Depositante e/ou Curador de 
Dadospoderá restringir parte ou todos os arquivos que compõem o conjunto de 
Dados de Pesquisa, podendo estabelecer os arquivos específicos que deverão 
ser protegidos, mediante critério técnico e priorizando a proteção de dados 
sensíveis, notadamente relacionados a segredo/estratégia de negócio, 
pesquisas científicas em andamento e/ou documentos protegidos por meio de 
acordos de confidencialidade firmados com terceiros.  

Os dados com sigilo previsto pela Lei de Acesso à Informação ou em outras 
legislações específicas não devem ser depositados no Repositório Institucional 
ARCA DADOS, bem como os Dados de Pesquisa com potencial de gerar novos 
produtos, serviços ou ainda aqueles tenham potencial de proteção por escritórios 
de propriedade intelectual no Brasil e no mundo. 

No caso de definição de critério de acesso diferente do PÚBLICO, o Usuário 
Depositante se compromete a promover uma análise periódica no conjunto de 
dados depositados, no máximo a cada 2 (dois) anos, no caso de os dados 
restarem mantidos por tempo superior, a fim de verificar se as razões ou 
condições que determinaram a definição do critério de acesso igualmente se 
mantém. Em não se mantendo, será atribuído ao conjunto de dados critério de 
acesso menos restritivo. 

No caso de definição de critério de acesso diferente do PUBLICO, o Usuário 
Depositante juntamente com o Curador de Dados se responsabiliza por: 

a) Autorizar o acesso e suas permissões e definir os termos e condições 
para o uso, disponibilidade e compartilhamento dos Dados de Pesquisa; 
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b) Revisar periodicamente as listas de autorização de acesso e revogação 
das permissões quando não mais necessárias; 

c) Pela guarda e manutenção do código chave (chave de acesso) aos 
conjuntos de dados, objeto do depósito;  

d) Pelos resultados decorrentes do gerenciamento do acesso aos dados; 

e) Verificar a possibilidade de publicação dos metadados, ou elementos de 
identificação do conjunto de dados sem comprometer o sigilo atribuído aos 
dados. 

 
4 DAS ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÕES E EXTINÇÃO DO PRESENTE 
TERMO 
 

A Fiocruz reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, modificar este Termo, seja 
incluindo, removendo ou alterando quaisquer de suas cláusulas (“Atualização”). 
A Atualização terá efeito imediato, e serão publicadas no Repositório, e a 
continuidade do uso do Repositório será considerada a aceitação e concordância 
inequívocas ao Termo modificado.   

Caso o Usuário não concorde com a Atualização, deverá cessar imediatamente 
o uso, acesso e depósito de dados no Repositório, vez que qualquer novo uso 
ou atividade efetuado posteriormente à eventual alteração será regulado por 
meio do novo Termo. 

 
5 DAS ISENÇÕES DE GARANTIAS E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
 
O Repositório é fornecido “no estado em que se encontra”. Na extensão máxima 
permitida pela lei, a Fiocruz não fornece quaisquer garantias e/ou condições 
expressas ou implícitas sobre os Dados de Pesquisa, incluindo, sem limitação, 
quaisquer garantias, ou sobre a titularidade e não violação de propriedade 
intelectual de terceiros, no que diz respeito ao Repositório, ou aos Dados de 
Pesquisa e a qualquer um de seus componentes ou ainda à prestação ou não 
de serviços de suporte ao Usuário.  

Exceto pelo estabelecido neste Termo, não há outras garantias ou condições de 
uso distintas com relação ao acesso do Usuário Depositante ao Repositório, 
sejam expressas ou implícitas. Com efeito, todas as eventuais garantias, 
condições e/ou atribuições constantes neste presente poderão ser excluídas ou 
alteradas de acordo com o que é permitido por lei, sem prejuízo à Fiocruz e aos 
seus colaboradores. 

A Fiocruz não garante, declara ou assegura que o uso do Repositório será 
ininterrupto ou livre de erros, nem assegura que esteja livre de perda, 
interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de segurança 
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e isenta-se de qualquer responsabilidade em relação à essas questões, ou por 
uso de terceiros não previstos neste Termo.  

A critério da Fiocruz, o Repositório poderá, a qualquer tempo, ser modificado, 
atualizado ou descontinuado, de forma temporária ou permanente, podendo ser 
distribuído e gerido da forma que for mais conveniente para a Fiocruz, não 
existindo qualquer responsabilidade ou dever de indenizar por parte da Fiocruz 
por quaisquer modificações, atualizações, suspensões ou descontinuidade do 
Repositório.  

 
6 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
É vedado o uso de quaisquer nomes, marcas, registradas ou não, logotipos, 
símbolos, ou outras designações da Fiocruz ou de seus servidores e 
colaboradores, especialmente, mas não limitando, em qualquer propaganda, 
informação à imprensa ou publicidade, sem a prévia aprovação por escrito da 
Fiocruz.   

O Usuário Depositante, por meio do presente Termo, cede gratuitamente à 
Fiocruz todo e qualquer direito sobre quaisquer melhorias, feedbacks e/ou 
comentários que fornecer à Fiocruz sobre o Repositório (“Melhorias”), bem como 
se compromete a manter em sigilo as informações de Melhorias, não as 
revelando à terceiros.  

 
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O Usuário Depositante concorda em isentar e indenizar a Fiocruz de todas as 
responsabilidades, demandas, danos, despesas e perdas advindas em relação 
aos Dados de Pesquisa que deposite ou disponibilize no Repositório.  

O Usuário Depositante se compromete a informar aos Gestores do Repositório, 
a qualquer tempo, sobre problemas ou inconsistências com a titularidade, 
propriedade intelectual ou a sua violação, violação de direitos de terceiros, 
privacidade ou confidencialidade quando relacionados aos Dados de Pesquisa.   

Se qualquer disposição deste Termo for considerada inválida ou inexequível, 
essa disposição será inutilizada sem afetar a legitimidade e validade das 
disposições restantes.  

O Usuário Depositante assume o compromisso legal de prestar toda e qualquer 
informação adicional, necessária ao cumprimento de normas legais ou ordem 
emanada de autoridade pública competente que por ventura sejam demandadas 
no curso da custódia dos dados depositados e que não tenham sido, até aqui, 
prestadas ou registradas. 
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Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento, disposto no 
inciso I, do artigo 109 da Constituição Federal. 

 


