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UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

ICSA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

MPGE - MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
  
Prezado (a) Senhor (a), 

  

Meu nome é (PREENCHER) e estou realizando a pesquisa acadêmica aplicada sobre o tema 

(PREENCHER). Esta pesquisa compõe a minha dissertação de mestrado realizada no MPGE/UFRRJ, 

sob orientação do Prof. Dr. (PREENCHER). As informações a seguir destinam-se a convidá-lo (a) a 

participar voluntariamente deste projeto na condição de fonte, ou seja, o sujeito que fornece as 

informações primárias para a pesquisa em curso. 

Para tanto é necessário formalizarmos a sua autorização para o uso das informações obtidas nos 

seguintes termos: 
 A sua participação é totalmente voluntária; 

 Pode se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer momento; 

 Pode se retirar da pesquisa no momento da coleta de dados e dá-la por encerrada a qualquer momento; 

 A coleta de dados tem caráter confidencial e seus dados estarão disponíveis somente para a 

pesquisadora autora do Trabalho Final de Curso (TFC) e para seu orientador; 

 Partes do que for dito poderão ser usadas no relatório final da pesquisa, sem, entretanto, revelar os 

dados pessoais dos entrevistados, como nome, endereço, telefone, etc. Dessa forma, as informações 

obtidas não serão divulgadas para que não seja possível identificar o entrevistado, assim como não será 

permitido o acesso a terceiros, garantindo proteção contra qualquer tipo de discriminação ou 

estigmatização; 

 Os dados e resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congressos, publicados em revistas 

especializadas e da mídia, e utilizados na dissertação de mestrado, preservando sempre a identidade dos 

participantes; 

 Fica, também, evidenciado que a participação é isenta de despesas;  

 Se desejar, o participante poderá receber uma cópia dos resultados da pesquisa, bastando assinalar ao 

lado essa opção: (  ) SIM, desejo receber cópia do relatório final. 

 Em casos específicos de pesquisas em que se requer o uso de vídeos e fotos dos informantes (grupo 

focal, pesquisa ação, etc), o informante deverá assinalar que concorda e libera o uso de imagem para 

divulgação em ambientes midiáticos ou em ambientes científicos como congressos, conferências, aulas, 

ou revistas científicas, desde que meus dados pessoais não sejam fornecidos:  
(  ) SIM, concordo com a cessão de minhas imagens por livre e espontânea vontade /OU /  

(  ) NÃO, o uso de minhas imagens em forma de vídeos ou fotos não é permitida. 

  

Ao concordar com os termos descritos e aceitar participar do estudo, pedimos que assine o termo em 

sinal de que o TCLE foi lido, formalizando o consentimento voluntário de participante. 

 

Nome completo (Legível): _________________________________________________________  

Tels: (     ) ______________________________________________________________________  

Email: _________________________________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA 

___________________, ____/____/____. 

 


