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1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 
Técnico-científica que entre si celebram a 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - 
UCDB e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS - UFAL. 

 
A UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.226.149/015-87, sediada na Avenida 
Tamandaré nº. 6.000, Jardim Seminário, em Campo Grande/MS, doravante 
denominada UCDB, neste ato representado pelo seu Reitor, Pe. José Marinoni, 
portador da CI com RG n° 219.039 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n° 127.554.511- 
49, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL, autarquia federal, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 24.464.109/0001-48, com sede no 
Campus A. C. Simões – Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, CEP: 
57.072-900, município de Maceió - AL, doravante denominada UFAL, neste ato 
representado pelo seu representante legal, o Senhor Josealdo Tonholo, brasileiro, 
Professor Universitário, Reitor, portador da CI com RG n.º 16554981 IIRGD SP, 
inscrito no CPF n.º 163.923.988-05, residente e domiciliado nesta capital, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, mediante cláusulas e condições a seguintes:  

 
DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem como objeto alterar a 
cláusula 8ª (oitava) – Da Vigência, para prorrogar por mais 24 (vinte e quatro) 
meses o presente termo de cooperação, firmado em 15 de abril de 2019, bem como 
alterar o representante legal da UCDB.  
 

DA INCLUSÃO DE CLÁUSULAS E RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS  

CLÁUSULA SEGUNDA – Passa a fazer parte do teor do presente instrumento, as 
seguintes disposições: 
CLÁUSULA TERCEIRA - Cada uma das partes garante e assegura que cumpre 
com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 12.965/2016 (Marco Civil da Internet) e 
na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), estando cientes dos 
direitos, obrigações e penalidades aplicáveis, obrigando-se a adotar todas as 
medidas razoáveis para garantir, por si, seu pessoal, colaboradores, empregados e 
subcontratados que utilizem os Dados Protegidos somente de modo a viabilizar a 
execução do presente Contrato. 
3.1 A CONTRATADA trata os dados pessoais exclusivamente em nome e sob as 
instruções lícitas da CONTRATANTE nos termos deste Contrato ou para cumprir 
com a legislação aplicável. 
3.2. As Partes concordam que o titular de dados pessoais que venha a sofrer um 
dano decorrente do descumprimento das obrigações previstas neste Contrato pode 
ter o direito de receber uma indenização pelos danos sofridos, sendo que cada Parte 
é responsável perante a outra Parte (“Parte Prejudicada”) por quaisquer danos 
causados em decorrência: (i) da violação de suas obrigações no âmbito desde 
Contrato; ou (ii) da violação de qualquer direito dos Titulares de Dados, devendo 
ressarcir a Parte Prejudicada por todo e qualquer gasto, custo, despesas, 
honorários de advogados e custas processuais efetivamente incorridos ou 
indenização/multa paga em decorrência de tal violação. 
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3.3. Na ocorrência de qualquer incidente de segurança relacionado ao tratamento 
de dados pessoais, objeto do presente contrato, uma parte deve comunicar à outra 
com brevidade, sob pena de incorrer nas penalidades da legislação em vigor. 
CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e 
condições do Termo de Cooperação firmado em 15 de abril de 2019. 

 
DA VINCULAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA – O presente termo aditivo passa a fazer parte integrante e 
inseparável do termo de cooperação firmado entra as partes. 

 
 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo em duas vias de 
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, de tudo ciente, para que produzam 
seus efeitos legais e jurídicos. 

 
Campo Grande, MS, ____ de ___________ de 2021. 

 
 

Pe. José Marinoni 
Reitor da Universidade Católica Dom Bosco  

 
 

Profª Josealdo Tonholo 
Reitor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

 
 

Testemunhas: 
 
 
1________________________  2.____________________________ 
Nome:  Camila Ferreira M. P.  Nome:  
CPF: 054.597.631-69   CPF: 
RG: 1991-218 SEJUSP/MS  RG: 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE 
MARINONI:12755451
149

Assinado de forma digital por 
JOSE MARINONI:12755451149 
Dados: 2021.06.15 16:08:58 
-04'00'

CAMILA FERREIRA 
MENDES PEREIRA

Assinado de forma digital por CAMILA 
FERREIRA MENDES PEREIRA 
Dados: 2021.06.15 16:10:58 -04'00'
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