
ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO 
TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
(ESTE ROTEIRO ELENCA AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA A ELABORAÇÃO DO 

TCLE, PODENDO, POR ESCOLHA DO PESQUISADOR, SER ACRESCIDO DE OUTRAS 
TAMBÉM IMPORTANTES PARA A SUA PESQUISA) 

 

• Informar o título da pesquisa e o seu contexto de desenvolvimento (TCC, 
dissertação de mestrado, tese de doutorado, etc). 

• Informar que o participante está sendo convidado para participar da pesquisa 
__________ e que dela poderá desistir, retirando o seu consentimento, a 
qualquer tempo, independente de justificativa. 

• Informar o nome dos pesquisadores envolvidos e seus contatos telefónicos e 
e-mail para que o participante possa, em desejando, consulta-los para 
esclarecimento sobre a pesquisa. 

• Sobre a pesquisa apresentar: 
o Justificativa; 
o Objetivos; 
o Procedimentos a serem utilizados – esclarecer como será a 

participação da pessoa convidada indicando, por exemplo, o local da 
coleta de dados, as estratégias (entrevista, filmagem, gravação, entre 
outras), sempre em linguagem acessível ao participante; 

o Riscos para o participante – ainda que mínimos, devem ser indicados 
pelo pesquisador bem como a forma de contornar os riscos indicados; 

o Benefícios – atentando para o fato de que devem superar os riscos aos 
quais o participante será exposto; 

• Informar se a pesquisa é isenta de custos para o participante, assegurando-o 
de que diante dos mesmos, o participante será devidamente ressarcido; 

• Informar que a pesquisa não implicará em remuneração para o participante; 
• Assegurar o sigilo da pesquisa; 
• Indicar que o Comitê de Ética pode ser consultado para esclarecer dúvidas 

sobre aspectos éticos da pesquisa e informar endereço, e-mail e telefone do 
CEP; 

• Declaração do participante ou responsável indicando que foi devidamente 
esclarecido sobre as pesquisa, e que assina o documento (TCLE) em 02 
(duas) vias, sendo uma delas do participante e a outra do pesquisador. 

• Local para assinatura do participante. 
• Local para assinatura do pesquisador. 

 

 

Observação:  



• o TCLE deve ter suas páginas numeradas preferencialmente pelo forma 1-2, 
2-2; 

• na formatação do documento, não deixar as assinaturas em página isolada do 
contexto. 


