(Deve ser adaptado às características particulares de cada pesquisa)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(T.C.L.E.)
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Título do Projeto:
Pesquisador Responsável:
Endereço:
Telefone(s):
Nome do participante:
Data de nascimento:

R.G.:

Responsável legal (quando for o caso):

R.G.:

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
“________________” (título do projeto), de responsabilidade do (a) pesquisador (a)
_________________ (nome).
Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após
ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assine ao
final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao
pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade.
Consinto no uso científico e didático dos dados, preservando a minha identidade. Fui
informado sobre, tenho acesso as Resoluções 466/2012 e 510/2016, do Conselho Nacional de
Saúde, e estou ciente de que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial guardada
por força do sigilo profissional. A qualquer momento, posso solicitar a minha exclusão da
pesquisa. Posso apresentar queixa de abuso ou uso irregular dos dados ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário de Santa Fé do Sul - Unifunec/SP, telefones (17) 36419000,
(17) 36419016, cep@funecsantafe.edu.br, e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) (61) 33152150, 33152151 e 33153566, cns@saude.gov.br.

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos:
1. O trabalho tem por ... (descrever as finalidades, justificativa e objetivos em linguagem clara
e acessível e com estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, etc);
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2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em ... (detalhe aqui a metodologia da
pesquisa de forma adequada e compreensível ao público alvo, incluindo local de realização
das entrevistas, sua duração, quem as fará, quem estará presente, conteúdo das entrevistas,
entre outras informações relevantes como, por exemplo, se haverá registro de áudio, de vídeo
ou imagem).
3. Durante a execução da pesquisa poderão ocorrer riscos de ... (descrever os possíveis riscos)
que serão minimizados ... (descrever de que forma). Para a elaboração deste item ler
atentamente o item V do Roteiro sugerido pela Resolução 466/12, CNS, e ou tabela de possível
Riscos e Benefícios, disponível no site https://www.funecsantafe.edu.br/comite-de-etica-empesquisa
4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo ... (descrever o(s) benefício(s) diretos e/ou
indiretos que a pesquisa trará);
5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de ... (descrever uma média,
frequência, tempo de duração de cada encontro e número de vezes que deverá retornar ao
serviço).
6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei
qualquer prejuízo.

Rubrica Pesquisador: _______________.

Rubrica Participante: _______________.
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