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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FAMED (CEP – FAMED) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

CURSO ___________________________________________________ 

 

Este formulário deve ser preenchido por todo acadêmico de Graduação ou Pós-Graduação que realizar 

pesquisa que envolva seres humanos ou animais. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

ALUNO MATRÍCULA 

FONE E-MAIL 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR 

ORIENTADOR 

FONE E-MAIL 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

ORIENTADOR 

FONE E-MAIL 
 

A) Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa, que tem como objetivo:  

 
 
B) Cada participante  

 

C) Você poderá recusar-se a participar da pesquisa e poderá abandonar o procedimento em qualquer momento, 

sem qualquer prejuízo. _____________________________________________________ você poderá recusar-

se a responder qualquer pergunta que lhe cause algum constrangimento. 

D) A sua participação como voluntário(a), ou a do menor pelo qual você é responsável, não lhe trará nenhum 

privilégio, seja ele de caráter financeiro ou de qualquer outra natureza. 

E) A sua participação ou a do menor sob sua responsabilidade poderá envolver os seguintes riscos: (especificar os 

tipos de risco, se existirem, que poderão ocorrer; caso contrário, redigir apenas: A presente pesquisa não 

oferece quaisquer riscos, tanto físicos quanto morais e éticos). 

F) Serão garantidos o sigilo e a privacidade de sua identidade e das informações que você fornecer, 

sendo-lhe reservado o direito de omissão de dados. 

G) Você poderá, a qualquer momento, ter acesso à acadêmica-pesquisadora, à orientadora e ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (Fone: 51 - 3235-3535) para esclarecimento de eventuais dúvidas. Informa-se, também, que os 

seus direitos são assegurados pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

http://conselho.saude.gov.br/ resoluções/ 2016/ Reso510.pdf) que rege as pesquisas com seres humanos. 

 

Confirmo ter conhecimento do conteúdo desse termo. A minha assinatura abaixo indica que concordo em 

participar dessa pesquisa e por isso dou meu consentimento. 
 

DATA 

 

 
 

    

ALUNO  ORIENTADOR PARTICIPANTE 

 

TÍTULO DA PESQUISA 

 


