MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGICA
BAIANO
Campus xxxx (endereço)

Modelo de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “(Título do
Projeto)”, sob a responsabilidade do(s) pesquisador(e)s (escreva o(s) nome(s) do(s)
pesquisador(e)(s).
Nesta pesquisa nós estamos buscando (descreva os objetivos do projeto com
linguagem simples e sem termos técnicos para que o leigo entenda).
Na sua participação você (descrever claramente a que o Participante da pesquisa
será submetido. Que tipo de material será coletado, como os mesmos serão
analisados. Se o Participante da pesquisa será submetido a um questionário ou
entrevista, etc. Em caso de gravações e filmagens, deve constar no referido termo a
informação de que, após a transcrição das gravações para a pesquisa as mesmas
serão desgravadas).
Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão
publicados e ainda assim a sua identidade será preservada.
Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa.
Os riscos consistem em (descrever os possíveis riscos que já foram descritos no
corpo do projeto. Descrever os métodos que o(s) pesquisador(e)(s) se utilizarão
para minimizar os riscos). Os benefícios serão (descrever os possíveis benefícios que
já foram descritos no corpo do Projeto).
Mesmo seu responsável legal tendo consentido na sua participação na pesquisa, você
não é obrigado a participar da mesma se não desejar. Você é livre para deixar de
participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação.
Você receberá uma via original deste Termo de Assentimento.
Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: (Informar
o nome do(s) pesquisador(e)(s) com telefones profissionais e endereço da
Instituição à qual está(ão) vinculado(s) para facilitar a localização pelos
participantes).
_____de ______de 201_
_______________________________________________________________
Assinatura do(s) pesquisador(e)s
Eu, __________________________________________________, portador(a) do
documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui
informado(a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e
esclareci minhas dúvidas.
Eu aceito participar do Projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido
devidamente esclarecido.
______________________________

Participante da pesquisa

