MODELO DE TERMO DE ASSENTIMENTO
O modelo apresentado deve ser adequado às especificidades da sua pesquisa. O termo de assentimento
não elimina a necessidade de fazer o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que deve ser
assinado pelo responsável ou representante legal do menor.

TERMO DE ASSENTIMENTO
Título do projeto: __________________________________________________________________
Pesquisador responsável pelo projeto: _________________________________________________
Contato do pesquisador (preferencialmente institucional): ________________________________
Demais pesquisadores: _____________________________________________________________
Você está sendo convidado para participar da pesquisa (Título da pesquisa). Seus pais ou
responsáveis permitiram que você participe. Nessa pesquisa queremos saber (descrever o(s)
objetivo(s) do estudo). Os participantes dessa pesquisa têm de (idade) a (idade) anos de idade.
Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum
problema se desistir.
A pesquisa será feita no/a (Local), onde os participantes (descrever métodos). Para isso,
será usado/a (Material). O uso do (a) (Material) é considerado(a) seguro (a), mas é possível ocorrer
(informar riscos). Mas há coisas boas que podem acontecer como (informar benefícios). Se você
morar longe do (local da pesquisa), nós arcaremos com despesas de transporte e alimentação
necessário para sua participação na pesquisa.
Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas,
nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Quando terminarmos a pesquisa, os
resultados vão ser publicados (Explicar sobre a divulgação dos resultados), mas sem identificar os
participantes da pesquisa.
Se você tiver alguma dúvida ou caso aconteça algo errado durante a pesquisa, você pode
nos perguntar pessoalmente ou entrar em contato com o pesquisador responsável pelo projeto no
telefone informado acima.
(Nome completo do participante) aceita participar da pesquisa (Título da pesquisa), que
tem como objetivo(s) (descrever o(s) objetivo(s) do estudo). Entende as coisas ruins e as coisas
boas que podem acontecer. Entende que pode dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer
momento, pode dizer “não” e desistir de participar. Os pesquisadores tiraram suas dúvidas e
conversaram com os seus responsáveis. Recebeu uma cópia deste termo de assentimento e
concorda em participar da pesquisa.
Local, data.

Assinatura do participante da pesquisa

Assinatura do pesquisador que aplicou o termo
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