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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE  

!
A parte Reveladora VOYLE LINGERIE LTDA, CNPJ nº 11.705.859/0001-12, com 
sede na cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, Av. Getúlio Vargas, 6680 
- Carneirinhos - Cep: 35930-004, neste ato representada segundo seu Estatuto Social, 
doravante denominada apenas como “VOYLE”, “Parte Reveladora” ou em conjunto 
com a Parte Receptora, como Partes. De outro lado; !
A parte Receptora,o  aluno ______________________________________________  
, portador do número de matrícula______________, e do CPF __________________. !
As Partes resolvem firmar o presente Termo de Confidencialidade, doravante 
designado apenas como “Termo”, em conformidade com o exposto: !
1 - A Parte Receptora se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade 
com relação a toda e qualquer informação, conforme abaixo definida, que venha a ser, 
a partir desta data, fornecida a ela, devendo ser tratada como informação sigilosa. !
2 - O termo “Informação” abrangerá toda informação, contendo ou não a expressão 
“Confidencial”, escrita, verbal ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou 
intangível, em especial, mas não se limitando a, arquivos de computador, 
apresentações de Power-Point, informações contábeis e estratégicas da empresa, ou 
qualquer outra que venha a Parte Receptora ter acesso, conhecimento ou que venha 
a lhe ser confiadas durante e em razão das visitas realizadas. !
3 - A Parte Receptora compromete-se ainda a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar 
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros de todos dados e informações 
coletadas e fornecidas.  !
4 - A Parte Receptora se compromete, obrigando-se a utilizar as Informações 
Confidenciais reveladas pela Parte Reveladora, exclusivamente para os propósitos da 
disciplina de ENP005 - Ergonomia, durante o segundo semestre de 2014, 
comprometendo ainda, a Parte Receptora a não realizar quaisquer cópias ou imagens 
da informação, bem como anotações ou gravações, sem prévio consentimento 
expresso da Parte Reveladora. !
5 - A Parte Receptora fica, desde já, obrigada a tomar todas as medidas necessárias à 
proteção da informação confidencial fornecida pela Parte Reveladora, bem como para 
evitar e prevenir revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizada, por escrito, 
pela Parte Reveladora. O presente Termo tem duração de 10 (dez) anos a contar da 
assinatura, com natureza irrevogável e irretratável. !
João Monlevade, ____ de ______________ de 2014. !!

___________________________________________________________ 
Nome do Aluno - Parte Receptora


