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1 Introdução

Atualmente um espelho dos dados informatizados da Escola Politécnica estão
sob a guarda de um professor da EPUSP, neste texto o professor responável
será chamado de guardião. O guardião destes dados no momento é o Prof.
Jaime Simão Sichman.. Este texto visa auxiliar o pesquisador a preencher
o formulário de solicitação de permissão para utilizar bancos de dados da
Escola Politécnica. Para que os dados possam ser utilizados para fins ad-
ministrativos e cient́ıficos, o guardião dos dados deve autorizar o acesso a
um sub-conjunto de dados, com objetivos espećıficos e procedimentos de di-
vulgação espećıficos. De acordo com o General Data Protection Regulation
de 25 de maio de 2018, válido na União Europeia, o uso de dados de pessoais,
personal indentifiable information somente pode ocorrer mediante consenti-
mento expĺıcito do indiv́ıduo. O formulário deve fornecer informações para
que o guardião dos dados possa autorizar seu uso, minimizando os riscos de
mal uso.

• O formulário de solicitação de permissão de uso dos dados deve ser
encaminhado ao guardião.

• O guardião pode declarar a interrupção de um projeto caso sejam ve-
rificados riscos associados ao uso dos dados.

• No uso de dados pessoais identificáveis, faz se necessário o consenti-
mento expĺıcito do indiv́ıduo, por exemplo, o consentimento pode ser
solicitado no ato da matŕıcula, sendo o objetivo do uso dos dados de-
clarado no pedido de consentimento.
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2 Informações necessárias para o pedido de

autorização dos dados

No pedido de autorização de uso dos dados devem constar as seguintes in-
formações,

1. O professor responsável e a equipe que irá processar os dados;

2. O objetivo do projeto;

3. A definição dos dados que serão necessários;

4. A comissão da Escola Politécnica que apoia o projeto;

5. Os benef́ıcios associados ao uso destes dados;

6. Os riscos associados ao uso destes dados;

7. As medidas de segurança adotadas para evitar o vazamento dos dados;

8. O peŕıodo de validade do projeto e da autorização de uso dos dados;

9. Autorização para divulgação dos resultados;

2.1 O professor responsável e a equipe que irá proces-
sar os dados

O professor responsável e a equipe que irá processar os dados deve ser repor-
tada. Mudanças na equipe também devem ser reportadas ao guardião dos
dados, fazendo referência ao t́ıtulo do projeto.

2.2 Objetivos do projeto

Os objetivos do projeto devem estar declarados e o usuário/pesquisador se
compromete a utilizar os dados para cumprir exclusivamente seus objetivos.

2.3 Definição dos dados que serão necessários

No ińıcio da pesquisa, o conjunto de dados necessários pode ser formidável,
entretanto, eles devem estar descritos para permitir

• a avaliação dos riscos associados ao uso dos dados;

• a proteção dos dados restantes no banco de dados.
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2.4 A comissão da Escola Politécnica que apoia o pro-
jeto

Para assegurar que os projetos sejam do interesse da nossa comunidade, al-
guma comissão da Escola Politécnica deve declarar por escrito seu interesse
no projeto.

2.5 Os benef́ıcios associados ao uso destes dados

Os benef́ıcios esperados pela realização do projeto devem ser declarados e
serão analisados conjuntamente com os riscos e medidas de segurança ado-
tados.

2.6 Os riscos associados ao uso destes dados

A equipe proponente deve listar os riscos previśıveis, demonstrando assim
que está ciente dos riscos associados ao uso dos dados.

2.7 As medidas de segurança adotadas

A equipe proponente deve listar quais medidas de segurança serão implemen-
tadas para proteger os dados de vazamentos, adulteração ou divulgação não
autorizada de resultados do projeto. Por exemplo, o uso de pseudônimos,
controle de acesso, dados anônimos, interesse restrito a dados agregados, se
o acesso é por demanda programada (queires), etc.

2.8 Peŕıodo de utilização dos dados

O projeto deve ter um cronograma e um peŕıodo de validade. Terminado o
peŕıodo de validade o guardião dos dados pode declarar encerrada a permissão
para uso dos dados. Prorrogações de prazo podem ser solicitadas ao guardião.

2.9 Autorização para divulgação dos resultados

A divulgação dos resultados de um projeto deve ser autorizada pela diretoria
da Escola Politécnica.
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