
TERMO DE ACEITE DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE – CASOS CLÍNICOS 

 

CONTRATADO: INSTITUTO ESPE – ENSINO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.980.260-0001/92, com sede na AV. Maringá, 

nº 725, sala 602, Vitória, Londrina, Estado do Paraná, aqui denominada CONTRADA e o 

CONTRATANTE, conforme dados informados na plataforma de inscrição dos seminários clínicos, 

objeto de contratação vinculado no site: https://www.institutoespe.com.br/inscricao-

seminariosclinicos 

 

Pelo presente instrumento particular de aceite digital do Termo de Sigilo e Confidencialidade, 

os signatários retro qualificados, DECLARAM estar cientes que de que todos os dados, 

informações científicas e técnicas, bem como os conhecimentos aportados por ocasião dos 

casos clínicos apresentados pelo corpo docente, são confidenciais e sigilosos, e que o não 

cumprimento deste acordo acarretará todos os efeitos de ordem penal, civil e administrativa 

contra seus transgressores. Para tanto, seguem as observações abaixo: 

a) Fica vedada a gravação da aula (por todo e qualquer dispositivo de captação de áudio 

e/ou vídeo) ou cópia do conteúdo confidencial em razão dos casos clínicos 

apresentados. 

b) Fica vedada a utilização ou apropriação de informação confidencial dos casos clínicos 

para benefício ou para terceiros, observando que as transmissões dos conhecimentos 

advindos dos casos clínicos possuem efeito apenas educacional, na transmissão da 

psicanálise e com respeito à Ética da Psicanálise, preservando a identidade e a proteção 

legal de cada paciente envolvido. 

Este Termo de Sigilo e Confidencialidade passará a ter vigência a partir da data de seu aceite, e 

vigorará por tempo indeterminado, ficando o aluno sujeito a expulsão caso utilize tais 

informações ou transmita a terceiros. 

E, por considerar válida e eficaz a obrigação unilateral aqui expressa, em duas vias de igual teor 

e forma, para que produza os efeitos legais, ficando eleito o foro da comarca de Londrina-

Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente termo. 

 

 


