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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

 

TÍTULO DA PESQUISA:  

 

Eu, ______________________________________________________, portador do 

documento de Identidade n.º _________________, residente na rua 

______________________________________________ n.º _________, na cidade de 

_________________________________, dou meu consentimento livre e esclarecido 

para a realização da pesquisa supracitada, sob a responsabilidade do pesquisador (a) 

_______________________________________, aluno (a) regularmente matriculado 

(a) no Curso _______________________________ da FASG – Faculdade São 

Gabriel da Palha. 

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que: 

1. Este estudo procura investigar as práticas pedagógicas em geral que são 

instituídas na escola, sobretudo aquelas consideradas categorias analíticas 

desta pesquisa. 

2. Durante a pesquisa serão realizadas observações participantes dos contextos 

da escola de educação básica e entrevistas semi-estruturadas com 

professores. Para tanto utilizaremos as fotografias e diário de campo para 

registrarmos as observações participantes, que serão posteriormente 

transcritas.   

3. Os resultados desta pesquisa serão divulgados por meio de publicações do 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, apresentação em eventos na área da 

Educação e espaços que discutam esta proposta. 

4. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir, conscientemente, 

sobre a minha participação na referida pesquisa. 

5. Estou livre para interromper a qualquer momento a minha participação na 

pesquisa, com o compromisso de avisar por escrito com uma semana de 

antecedência sobre a desistência; 

6. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 

serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho; 
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7. Poderei entrar em contato com a responsável pela pesquisa, 

_______________________________ pelo telefone (27) _______________ ou 

via e-mail (                                                       ), sempre que julgar necessário; 

 

8. Este Termo de Livre Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma 

permanecerá com o sujeito envolvido na pesquisa e a outra com o pesquisador 

responsável. 

 

 

 

São Gabriel da Palha, ________ de _____________________ de 2017. 

 

Assinaturas: 

 

 

 

Participante  da Pesquisa                                                   Pesquisador (a) Responsável 

 

 

 

 Professora  Orientadora 


