APÊNDICE xx
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) (maiores de 18 anos)
Resolução 466/12 Conselho Nacional de Saúde
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa desenvolvida
pelo acadêmico nome do acadêmico, vinculado ao Curso de xxxxxxxxxxx do BOM
JESUS/IELUSC. A sua participação nesta pesquisa é fundamental para a construção do Trabalho
de
Conclusão
de
Curso
que
tem
como
título
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, que está sob orientação do
Professor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. O objetivo da pesquisa é
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXx.
A
sua
participação
será
no
sentindo
realizar
um
teste
de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e participar das aulas com atividades físicas que
serão desenvolvidas no período XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Você
terá a liberdade de se recusar a realizar qualquer atividade física que lhe ocasione
constrangimento de alguma natureza e também poderá desistir da pesquisa a qualquer momento,
sem que a recusa ou a desistência lhe acarrete qualquer prejuízo, bem como, caso seja de seu
interesse e, mencionado ao pesquisador, terá livre acesso aos resultados do estudo. Destacamos
que a sua participação nesta pesquisa é opcional e representa riscos ou desconfortos
mínimos/médio/alto (colocar os riscos). Em caso de recusa ou de desistência em qualquer fase da
pesquisa, você não será penalizado (a) de forma alguma. A sua participação constituirá de suma
importância para o cumprimento do objetivo da pesquisa e os benefícios serão no sentido de
maximizar os resultados para seu condicionamento físico relacionado à saúde, bem como para o
âmbito acadêmico e profissional no campo da Educação Física. Em ocorrendo qualquer
infortúnio decorrente da sua participação, nesta pesquisa, você terá toda a assistência necessária, e
caso isso acarrete alguma despesa esta será ressarcida. Você será esclarecido sobre a pesquisa em
qualquer aspecto que desejar e trataremos da sua identidade com padrões profissionais de sigilo,
ficando sua identificação em anonimato qualificado. Os resultados deste estudo poderão ser
apresentados por escrito ou oralmente em Banca Examinadora, congressos, periódicos científicos
e eventos promovidos na área das ciências da saúde. Em caso de dúvida, você poderá procurar o
(a)
professor
(a)
orientador
(a)
desta
pesquisa
Profº
(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX do Curso de XXXXXXXXXXX do BOM
JESUS/IELUSC,
pelo
telefone
XXXXXXXXXXXX
ou
no
seguinte
e-mail
XXXXXXXXXXXX, ou o acadêmico pesquisador xxxxxxxxxxxxxxx (nome do acadêmico) pelo
telefone XXXXXXXXXXXX ou no seguinte e-mail XXXXXXXXXXXX .
Atenção: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética que envolve a referida
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pelo telefone: (47) 30268049 ou 30268099 ou no endereço: Rua Princesa Isabel, 438, Sala no prédio da Fundação
Cultural Deutsche Schüle, piso térreo, corredor ao lado direito da escada - Bairro Centro - CEP
89201-270 - Joinville/SC.
Após ser esclarecido sobre a pesquisa, no caso de você aceitar fazer parte do estudo, assine ao
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador
responsável.
CONSENTIMENTO
Eu, _______________________________________, concordo de livre e espontânea vontade em

participar do estudo “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, e esclareço que obtive todas as
informações necessárias.
_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
Data: _______/________/_________
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
convidado para a participação neste estudo.
Joinville, de
de 2018.
Pesquisador responsável: ________________________
Assinatura: _____________________________
Acadêmico Pesquisador: ________________________
Assinatura: _____________________________

