MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
(Resolução 466/2012 CNS/CONEP)

O Sr.(a) está sendo convidado a participar como voluntário (a) do projeto de pesquisa
“TÍTULO DA PESQUISA”, desenvolvida pelo Sr. (a) “NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL”.
Os objetivos dos estudos são “OBJETIVO” (utilizar termos acessíveis ao entendimento
dos participantes, sem alterar o sentido dos mesmos). A finalidade deste trabalho é contribuir
para “FINALIDADE” (colocar os benefícios diretos ou indiretos aos participantes da pesquisa ou
comunidade).
Caso o Sr. (a) concorde em participar deste estudo, adotaremos os seguintes
procedimentos “METODOLOGIA DA PESQUISA, DE ARMAZENAMENTO, DE DESCARTE”
(exemplo: entrevista, atividade, encontro e seu tempo médio de duração)
Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em: “POSSÍVEIS DESCONFORTOS E
RISCOS” (informar possíveis riscos e/ou desconfortos para o participante da pesquisa). Mas,
para diminuir a chance desses riscos acontecerem, “FORMA DE MINIMIZAR OU ANULAR OS
RISCOS” (providências e cautelas a serem empregadas para evitar ou reduzir os efeitos e as
condições adversas, medidas a serem tomadas pelo pesquisador para prevenir e/ou minimizar
tais riscos).
A sua participação no estudo é voluntária e o Sr. (a) não terá nenhum custo (informar a
forma de ressarcimento se houver gastos, como por exemplo, alimentação, transporte,...),
nem receberá qualquer vantagem financeira. O Sr. (a) terá o direito e a liberdade de negar-se a
participar desta pesquisa total ou parcialmente ou dela retirar-se a qualquer momento, sem
que isto lhe traga qualquer prejuízo nem alteração na assistência que vem recebendo desta
instituição. Apesar disso, se o Sr. (a) tiver algum dano causado pelas atividades realizadas
nesta pesquisa, você terá direito a indenização e terá todas as informações que quiser sobre
esta pesquisa.
O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e
privacidade. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome
ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) Sr. (a)
não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, assinado e rubricado
pelo Sr. (a) e pelo pesquisador, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador
responsável e a outra será fornecida a(o) Sr. (a).

Eu______________________________________ “NOME DO VOLUNTÁRIO POR
EXTENSO”, considero que fui informado (a) dos objetivos e relevância do estudo proposto, de
como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo. Declaro
que após ter sido lido o presente termo, entendido tudo que me foi explicado e ter tido tempo
necessário para pensar e consultar outras pessoas, concordo em participar da pesquisa, como
também dou consentimento que os dados obtidos do estudo sejam utilizados e divulgados
unicamente para fins acadêmicos e científicos, sendo garantidos o total sigilo e
confidencialidade, através da assinatura deste termo.
Barretos, _____ de _____________________ de __________.

_______________________________________________________________________
Assinatura do participante

_______________________________________________________________________
Assinatura do Pesquisador ou Pesquisadores

Nome do Pesquisador responsável
Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb)
Curso:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos relativos a
este protocolo de pesquisa, o Sr. (a) poderá consultar:
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
(CEP-FEB)
Endereço: Av. Prof. Roberto Frade Monte, 389 - CEP: 14783-226 – Barretos – SP
Telefone: (17) 3321-6419
E-mail: cep@feb.br

