TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR
* Prezado Pesquisador, o termo de assentimento não elimina a necessidade de
fazer o termo de consentimento livre e esclarecido que deve ser assinado pelo
responsável ou representante legal do menor. Este modelo de termo de
assentimento do menor foi elaborado para auxiliar a confecção do termo da sua
pesquisa. Para utiliza-lo, preencha as partes em destaque com dados do seu
projeto. Lembre-se de que este termo deve possuir linguagem de fácil
compreensão, evitando termos técnicos e linguagem científica. A participação
do voluntário em sua pesquisa começa com a compreensão deste
documento. Formatação do texto: fonte Arial 12, caixa baixa.

Título do Estudo

Nome do Voluntário: ____________________________________________
Você está sendo convidado para participar da pesquisa para participar
da Pesquisa (título da pesquisa). Seus pais permitiram que você participe.
Queremos saber (objetivos). As crianças que participarão dessa pesquisa têm
de (idade) a (idade) anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se
não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa
será feita no/a (local), onde as crianças (métodos). Para isso, será usado/a
(material). O uso do(a) (material) é considerado(a) seguro(a), mas é possível
ocorrer (riscos). Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos
telefones (telefones) do/a pesquisador/a (nome do pesquisador(a)
responsável). Mas há coisas boas que podem acontecer como (benefícios). Se
você morar longe do (local da realização do estudo), nós daremos a seus pais
dinheiro suficiente para transporte, para também acompanhar a pesquisa.
Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a
outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der.
Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças
que participaram da pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa (explicação da
divulgação dos resultados). Se você tiver alguma dúvida, você pode me
perguntar (nome pesquisador responsável). Eu escrevi os telefones na parte de
cima desse texto, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRJ – Macaé (CEP UFRJ-Macaé), através do e-mail:
cepufrjmacae@gmail.com.
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Assentimento pós–informação:
Eu,___________________________________________________________,
Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que
posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não”
e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas
dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste
termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.

__________________________________

___/___/___

(Assinatura do menor)

dia mês ano

Impressão do dedo polegar
Caso não saiba assinar

________________________________________________
(Nome do menor – letra de forma)

__________________________________

___/___/___

(Assinatura do pesquisador)

dia mês ano

_________________________________________________
(Nome do pesquisador – letra de forma)

_________________________________________________
(Assinatura da Testemunha, se necessário)
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste
estudo
ao menor indicado
acima
e/ou
pessoa
autorizada
para
consentir por ele.

____________________________________________
(Assinatura da pessoa que obteve o assentimento)

___/___/___
dia mês ano

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé – Polo Universitário
Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, sala 103 – bloco C
Granja dos Cavaleiros, Macaé - CEP: 27930-560
E-mail: cepufrjmacae@gmail.com

2

