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Apresentação

O Laboratório de Estudos em Pesquisas em Economia Social (LEPES), em sua

missão de expandir a fronteira do conhecimento trabalhando para melhor formulação de

políticas públicas, está comprometido em assegurar a proteção integral dos dados
pessoais coletados em seus estudos e pesquisas. Neste documento, será apresentada

a Política de Privacidade, descrevendo como os dados são usados, bem como o que é feito

para garantir que eles estão seguros.

O LEPES, no exercício de suas funções, realiza pesquisas e faz avaliações de

impacto de políticas sociais e programas específicos das áreas de desenvolvimento infantil,

desenvolvimento socioemocional, gestão escolar e violência e criminalidade. Para isso, é

necessário coletar informações dos beneficiários de tais políticas públicas. Estas

informações são utilizadas para melhor entendimento da realidade brasileira, sendo tratadas

e analisadas por profissionais de diversas áreas de atuação.

A presente Política de Privacidade contém informações sobre coleta, uso,

armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais provenientes dos estudos e

pesquisas realizadas pelo LEPES ou tendo o instituto como parceiro, com a finalidade de

demonstrar absoluta transparência quanto ao assunto e esclarecer a todos interessados

sobre os tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta e a forma como os

usuários podem gerenciar ou excluir as suas informações pessoais.

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) (e o

Regulamento da UE n. 2016/6790). Ainda, o documento poderá ser atualizado em

decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida o usuário a

consultar periodicamente esta seção. Se após a leitura deste documento ainda restarem

dúvidas, fique à vontade para entrar em contato conosco diretamente com nosso

encarregado de proteção de dados (Data Protection Officer), cujos canais de contato

encontram-se no final deste documento.



Definições

Aplicador: indivíduo devidamente treinado para aplicação dos instrumentos de pesquisa

utilizados pelo LEPES em seus projetos.

Consentimento: É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual a pessoa

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Dados brutos: dados de coleta de algum estudo ou pesquisa sem nenhum tratamento.

Dados pessoais: todos os dados coletados que se enquadram no art. 5º, inciso I, da

LGPD: “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.”

Dado anonimizado: Dado relativo a uma pessoa que não possa ser identificado,

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu

tratamento.

Equipe de dados: equipe interna do LEPES composta por pesquisadores responsáveis

pelo tratamento e análise dos dados coletados

Microdados: se refere a menor fração de um conjunto de dados relacionada a uma

pesquisa. A partir da agregação de microdados é construída a  informação.

Parceiros: se refere a Universidades, Grupos de Pesquisa, Fundações, Órgão de Fomento,

nacionais ou internacionais, participantes de um estudo ou pesquisa.

Servidor: recurso dentro de um sistema computacional maior, capaz de processar

aplicações, prestar serviços e armazenar dados. Pode ser físico ou virtual, estar instalado

local ou remotamente.



Coleta e uso de dados pessoais

Coleta

Os dados dos estudos e pesquisas executados pelo LEPES são coletados da
seguinte forma:

Por intermédio de terceiros: uma equipe recrutada e treinada pelo responsável

direto do projeto. Todos os aplicadores, que são os responsáveis por coletar as

informações, assinam um termo de compromisso para sigilo, se responsabilizando em não

compartilhar com terceiros qualquer informação obtida por meio de entrevistas,

observações, aplicação de instrumento, conferência de documentos ou qualquer outra

fonte.

Quando o usuário cria uma conta/perfil na plataforma: são os dados de

identificação básicos, como: nome completo, email, cidade de residência e profissão. A

partir deles, é possível identificar o usuário e seu perfil (coordenador, aplicador, gestor,

participante), além de garantir uma maior segurança e bem-estar às suas necessidades.

Ficam cientes os usuários de que seu perfil na plataforma estará acessível àqueles que têm

permissão, a depender do contexto (coordenador, gestor).

Dados

Os dados com identificação e informações sensíveis são armazenados em

servidores com proteção e acesso (físico e lógico) restrito, não estando disponível para

consulta por terceiros e pessoas não autorizadas. Além da proteção e acesso restrito ao

servidor, todos os arquivos e bases de dados que contêm dados sensíveis são protegidos

por senha ou criptografia, garantindo que somente as pessoas autorizadas tenham acesso

a eles. Somente os dados pseudo anonimizados são utilizados para análise e confecção

dos insumos e produtos de qualquer estudo ou pesquisa, estando disponíveis para os

pesquisadores e colaboradores autorizados pelo laboratório.

Os dados serão tratados e pseudo anonimizados pela Equipe de Dados para que as

informações pessoais sejam descaracterizadas. Todos os membros desta Equipe que têm

acesso a qualquer dado pessoal também assinam um termo de compromisso a fim de

garantir o sigilo das informações.

Após o processo de pseudoanonimização, os dados são utilizados para realização

de estudos e pesquisas científicas, de acordo com o objetivo de cada projeto. Sobre os



dados poderão ser aplicadas análises qualitativas e/ou quantitativas. Os resultados gerados

e as análises realizadas poderão ser divulgados por meio de relatórios, devolutivas e/ou

artigos científicos.



Compartilhamento com terceiros

Como o LEPES tem como um de seus objetivos a pesquisa e divulgação científica,

por muitas vezes é necessário compartilhar os dados coletados nos estudos com parceiros.

A seguir serão descritas algumas das situações nas quais é possível compartilhar os dados

com alguém, e sempre que possível o será feito de maneira anonimizada.

Parceiros

Com o objetivo de viabilizar determinada ação ou iniciativa, eventualmente serão

compartilhados dados pessoais com parceiros. É importante ressaltar que será exigido de

nossos parceiros a discrição e responsabilidade com os dados, de tal forma que qualquer

indivíduo que tenha acesso a dados não anonimizados precisa assinar um termo de

responsabilidade. Serão exigidos destes parceiros a mesma responsabilidade e protocolos

que exigimos internamente. Em todo caso, o compartilhamento com terceiros será sempre

comunicado ao participante do estudo antes do início da coleta, respeitando a exigência do

consentimento.

Nos casos em que o LEPES seja somente o operador dos dados, a instituição

controladora assume a responsabilidade pelo uso dos dados por parceiros de sua

confiança. Em nenhum momento o laboratório compartilhará dados com parceiros não

autorizados.

Microdados

Algumas de nossas ações geram microdados que são de interesses da comunidade

em geral. Para isso, as bases de dados são tratadas a fim de descaracterizar qualquer

informação pessoal, e disponibilizadas em nosso site institucional. Em hipótese alguma são

divulgados dados pessoais de qualquer participante de qualquer estudo.

O LEPES não venderá nenhum dado que coletar, tampouco fará uso dele com a

finalidade de obter lucro



Dados pessoais de crianças e adolescentes

Quando a coleta for de iniciativa do LEPES, o laboratório realizará coleta e

tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes somente mediante

consentimento prévio e específico por um responsável legal. Além disso, a criança e

adolescente assente com a participação em qualquer ação que faça parte. Para os casos

em que o LEPES for somente o operador, a responsabilidade pelo processo de obtenção de

consentimento será da instituição controladora dos dados

Sempre que o LEPES realizar coleta e tratamento de dados pessoais será garantido

que seu uso será explicado de forma explícita. A compreensão do uso não só pelo

responsável, mas também para a criança/adolescente em questão, visa prezar pela

acessibilidade das informações.

Vale ressaltar que o LEPES nem sempre é o controlador dos dados e também pode

não ser responsável pela coleta dos dados que trata. Nesses casos, o consentimento dos

responsáveis e assentimento das crianças para participação em determinado projeto é de

responsabilidade da instituição responsável pelos dados. Todo membro do LEPES que terá

acesso aos dados pessoais assinará um termo de responsabilidade garantindo o sigilo e

bom uso dos dados.



Direitos do titular dos dados

Os dados pessoais são de propriedade do indivíduo, tendo garantia Legal de uma

série de direitos relacionados a eles. O LEPES é comprometido com o cumprimento desses

direitos, especialmente dos descritos abaixo.

Confirmação e acesso Permite que você consiga verificar se o
LEPES trata os seus dados, e requisitar
uma cópia deles quando sentir necessário

Correção Permite que se solicite correção de dados
pessoais incompletos, inexatos ou
desatualizados.

Anonimização, bloqueio e eliminação Permite que se possa: a) solicitar
anonimização, de forma que eles deixem
de ser dados pessoais; b) bloquear os
dados, suspendendo temporariamente seu
uso e tratamento; e c) eliminar os dados,
hipótese em que serão apagados todos os
seus dados sem a possibilidade de
reversão.

Informação sobre o compartilhamento Permite que se saiba com quais parceiros o
LEPES faz uso compartilhado de dados.
Para mais detalhes, você tem o direito de
nos solicitar qualquer informação

Revogação do consentimento Permite que se retire o consentimento em
relação a qualquer atividade de tratamento
e coleta que se baseiam no seu
consentimento. No entanto, isso não
afetará a legalidade de qualquer tratamento
que já tenha sido realizado.



Segurança, armazenamento e acesso a

informações pessoais

O LEPES se compromete com a segurança dos dados pessoais que controla. Para

tanto, são adotados os seguintes procedimentos:

Meios de acesso aos dados

Todos os dados coletados estão armazenados no formato digital em infraestrutura

monitorada, podendo ocorrer de duas formas:

Servidor de arquivos: Há um servidor dedicado para o armazenamento dos

arquivos. O servidor é mantido com infraestrutura tanto física quanto lógica, dentro das boas

práticas de segurança da informação recomendadas pela Universidade de São Paulo

(http://www.sti.usp.br/legislacao/normas/) (https://www.security.usp.br/normas.html) .

Para acesso ao servidor de arquivos é necessária uma conta criada em domínio

local. Recomenda-se ao usuário a criação de uma senha forte, utilizando no mínimo 8

caracteres, mesclando maiúsculos, minúsculos, números e caracteres especiais.

Naturalmente todos os acessos ao servidor ficam registrados em logs de acesso.

Servidores dos sistemas: Há servidores dedicados para hospedar sistemas

computacionais específicos (desenvolvidos internamente ou adquiridos de terceiros). Tais

servidores são serviços contratados no modelo computação em nuvem, de empresas

confiáveis. Nestes, os dados são armazenados em Bancos de Dados, com implementação

de criptografia. Além disso, são implantadas as boas práticas de níveis de acesso e

segurança da informação (firewall, antivírus, etc.)

Cópias de Segurança

Todos os dados dos servidores de dados possuem backup periódico por meio do

espelhamento automático do disco, além da utilização da regra de backup 3-2-1.

http://www.sti.usp.br/legislacao/normas/
https://www.security.usp.br/normas.html


Monitoramento do servidor

Há constante monitoramento dos servidores, por meio de ferramentas

implementadas e constantemente atualizadas para detectar e evitar invasões (firewalls,

antispam e antivírus). Além de firewall configurado, há arquitetura de segurança

Security-Enhanced Linux e estrutura de software de prevenção contra intrusões que

protege os servidores de computadores contra ataques de força bruta (Fail2Ban).

Acesso físico ao servidor

O local onde o servidor de arquivos se encontra fisicamente hospedado tem acesso

restrito e controlado. Somente os técnicos responsáveis, ou prestadores de serviço

devidamente acompanhados pelos técnicos, têm acesso.



Contato sobre dados pessoais

Se você acredita que seus dados pessoais foram tratados de maneira incompatível

com esta política; enquanto titular dos dados, está em desacordo com seu uso; ou gostaria

de tirar dúvidas, fazer comentários ou sugestões relacionadas a esta política e a forma

como são tratados seus dados pessoais, entre em contato conosco. O encarregado de

proteção de dados (Data Protection Officer) pode ser encontrado nos seguintes endereços

de contato:

Endereço

R. Paineiras - Subsetor Oeste - 11 (N-11), Ribeirão Preto - SP, 14040-900

Email

Daniel Domingues dos Santos
ddsantos@fearp.usp.br

Luiz Guilherme Dácar da Silva Scorzafave
scorza@usp.br

Após a definição do Encarregado, todos os parceiros serão notificados.

mailto:ddsantos@fearp.usp.br
mailto:scorza@usp.br


Mudanças na política de privacidade

O LEPES poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, modificar, alterar ou atualizar

esta Política de Privacidade de Dados, a fim de manter a aderência e atendimento às

normas e Leis vigentes. Desta forma, é recomendada consulta periódica deste documento

no nossos canais institucionais

Data da última atualização

24 de setembro de 2021.

Versão anterior

N/A


