
 
 

ANEXO III.a 
 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

 

Convido o Senhor (a) a participar da pesquisa intitulada __________________________________________, 

desenvolvida pelo pesquisador ___________________________________________________ do Programa 

______________________________________________________________________________________, 

da Universidade __________________________________________________, sob orientação do professor 

___________________________________________. 

 

Todas as informações necessárias sobre a pesquisa encontram-se relacionadas abaixo e, caso haja dúvidas, 

favor esclarecê-las antes da assinatura do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Os objetivos do estudo são________________________________________________________________, 

e este se justifica, pois ____________________________________________________________________. 

 

Dessa forma, sua participação se dará por meio de ______________________________________________ 

[explicitar de que forma se dará a participação, se em forma de entrevista, se em forma de questionário, dentre 

outros aspectos pertinentes como: a. quais dados pessoais serão coletados; b. qual a finalidade da coleta 

desses dados; c. caso ocorra compartilhamento desses dados: com quem será compartilhado, quais dados 

serão compartilhados, qual a finalidade e necessidade desse compartilhamento, qual período em que ficarão 

sob custódia (armazenados) e qual será a forma de exclusão desses dados; d. os dados serão publicados 

anonimizados ou pseudonimizados? E como será esse processo para garantir a efetiva aplicação desse 

controle?] 

 

Os riscos envolvidos com esta pesquisa estão relacionados ao desconforto e à inibição em prestar as 

informações solicitadas, e neste caso, você poderá se negar a dar qualquer tipo de informação que cause 

constrangimento ou mesmo desistir da pesquisa a qualquer momento, sem a necessidade de explicar o 

motivo. Durante a pesquisa terá toda liberdade de fazer qualquer pergunta ou questionamento relacionado 

ao estudo. 

 

Sua participação é voluntária, não havendo qualquer incentivo financeiro ou qualquer custo para participar, 

com a plena liberdade de recusar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso 

acarrete em qualquer penalidade. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Os 

dados e instrumentos utilizados ficarão arquivados com o pesquisador por um período de ___________ anos 

após o término da pesquisa, e depois desse tempo serão destruídos. 



Em caso de dúvidas, denúncias e/ou intercorrências você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da ___________________________________________ (inserir Instituição), localizado 

em ___________________________________________________________________________________. 

 

Este termo é feito em duas vias, sendo que elas serão assinadas e rubricadas em todas as suas páginas 

tanto pelo entrevistado quanto pelo pesquisador, onde uma permanecerá com você e a outra com a 

pesquisadora responsável. 

 

CONSENTIMENTO DE ACEITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Eu, ________________________________, acima identificado, estou sendo convidado e aceito participar 

voluntariamente do estudo intitulado _________________________________________________________, 

que será tema de um projeto de pesquisa do Programa __________________________________________, 

do pesquisador ___________________________________________________________, sob orientação do 

professor ______________________________________________________________________________. 

 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador sobre o estudo e os procedimentos nele 

envolvidos. Sei, ainda, que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à 

penalidade ou prejuízo para mim. Recebi uma via deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Local e data: ____________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do participante: _________________________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


