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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TECLE) 

 
Eu,____________________________________________________________________________

RG____________________, fui convidado a participar de uma pesquisa denominada 
“_________________________________________________”, cujo objetivo é 
_________________________________________________________________________. A mim foi 
informado que o resultado da pesquisa poderá contribuir para 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

Minha participação na referida pesquisa será de entrevistado e emitirei minha opinião sobre as 
questões propostas no roteiro de entrevista. 

Recebi os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos decorrentes desta 
pesquisa. Caso haja algum constrangimento ao longo da entrevista, esta será interrompida 
imediatamente, a fim de realinhá-la ao desejo do entrevistado, ou cancelada definitivamente. No caso 
de cancelamento definitivo, o áudio gravado será entregue a mim ou deletado na minha presença. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada e meu nome ou qualquer outro dado que 
possa identificar-me, será mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso recusar-me a participar desta pesquisa ou retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar-me e sem sofrer qualquer 
constrangimento. 

O pesquisador responsável pela condução desse projeto é 
o________________________________, da (Nome da Faculdade ou 
Universidade)________________ e com ele poderei manter contato pelos telefones 
________________ ou e-mail: _________________________. 

Foi me garantida a transparência, bem como o livre acesso às informações e esclarecimentos 
adicionais sobre esta pesquisa e suas consequências. Terei acesso a tudo que queira saber antes, 
durante e depois da minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de tudo o que aqui foi mencionado e compreendido, 
manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum 
valor econômico a receber ou a pagar por minha participação. Esta pesquisa tem exclusivamente 
finalidade acadêmica. 

No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da minha participação na pesquisa, 
haverá ressarcimento pecuniário e caso ocorra algum dano, serei devidamente indenizado, conforme 
determina a lei. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre esta pesquisa, devo ligar para 
Coordenação de Pesquisas Acadêmicas e  Iniciação Científica. Campus Centro - Av. Artur 
Costa Filho, 20 - Vila Maia, Guarujá – SP - Telefone: (13) 3308-3000, e-mail: 
coordpesquisa@dondomenico.com.br. 
 
 
 

________________________________________,____ de _________________ de 201__. 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Entrevistado 
 
 
 
____________________________________________________ 
Pesquisador 
CPF:  


