TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa:
“__________________________________________________________”.
A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS:
pelo pesquisador)
DESCONFORTOS,
pesquisador)

RISCOS

E

BENEFÍCIOS:

xxx

xxx (preenchimento

(preenchimento

pelo

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: xxx (preenchimento pelo
pesquisador)

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: O Sr(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que
desejar. O Sr(a) é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento que achar necessário. A sua
participação é voluntária e a sua recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de qualquer benefício. Você possui garantia ao direito à
indenização caso ocorra eventuais danos decorrentes da pesquisa que irá cobrir
qualquer custo relacionado. É assegurado o sigilo e a sua privacidade pelos
pesquisadores responsáveis por esta pesquisa. Sua identificação, ou qualquer
material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Não
haverá forma de ocorrer sua identificação em nenhuma publicação que possa resultar
deste estudo e os dados obtidos não serão usados para outros fins.
Uma via assinada deste termo de consentimento livre e esclarecido será arquivada no
(xxx preenchimento pelo pesquisador) e outra será fornecida ao Sr(a).

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Eu,______(NOME LEGÍVEL XXX)_____________________________________,
RG._____________________ fui informada(o) dos objetivos da pesquisa acima de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento
poderei solicitar novas informações para motivar minha decisão, se assim o desejar. O
pesquisador _________________________ esclareceu que todos os dados desta
pesquisa serão sigilosos e somente os pesquisadores terão acesso. Foi explicado que
caso existam gastos, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso
de dúvidas poderei chamar o pesquisador ______________________________ no
telefone _________________.
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Iguaçu-UNIG também poderá ser
consultado para dúvidas/denúncias relacionadas à Ética da Pesquisa e está localizado
na Av. Abílio Augusto Távora, nº 2134, Bloco A - 1º andar - Sala 103, Município de
Nova Iguaçu, RJ. horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e
das 13h às 16h telefone, (21) 2765-4000, o contato também poderá ser feito pelos emails: : cepunigcampus1@gmail.com ou cep@campus1.unig.br que tem a função de
fiscalizar e fazer cumprir as normas e diretrizes dos regulamentos de pesquisas
envolvendo seres humanos. Assinei duas vias deste termo de consentimento livre e

esclarecido, o qual também foi assinado pelo pesquisador responsável que me fez o
convite e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Uma via
deste documento, assinada, foi deixada comigo. Diante do que foi proposto, declaro
que concordo em participar desse estudo.

___________________________________/__________________________________
Nome
Assinatura
do
Participante
Data:

/
Pesquisador
Data:

Assinatura do Pesquisador

