
 
 

 

 

Universidade Federal de Minas Gerais/Faculdade de Letras 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 
INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DO PESQUISADOR 

Pesquisador responsável: ________________________________ 

Endereço: Universidade Federal de Minas Gerais/Faculdade de Letras 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901 

Fone: (    ) ____________ E-mail: __________________________ 

 

Orientações ao pesquisador ou pesquisadora responsável.  

1. O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido/TALE, portanto, será utilizado em pesquisas 

envolvendo crianças, adolescentes, portadores de perturbação ou doença mental e pessoas em 

situação de substancial diminuição em suas capacidades de consentimento, enquanto o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE deverá ser assinado por seus representantes legais, sem 

suspensão do direito de informação dos indivíduos, no limite de sua capacidade; 

2. O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido/TALE é o documento elaborado em linguagem 

acessível para os menores de 18 anos ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os 

participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar 

da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais; 

3. Definição de “Assentimento Livre e “Esclarecido” - anuência do participante da pesquisa, criança, 

adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 

subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta 

possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades;  

4. A seguir encontra-se à sua disposição uma sugestão de modelo para composição do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido. Adeque a redação do modelo sugerido e remova as orientações 

ao(à) pesquisador(a) e os campos sinalizados em vermelho. 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

(MODELO SUGERIDO) 

 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa (título da pesquisa), coordenada pelo professor 

(citar o nome do pesquisador responsável e telefones). Seus pais ou responsáveis permitiram que você 

participe. 

 

Queremos saber (objetivos da pesquisa descritos em linguagem acessível à idade do participante). 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se 

desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de (idade) a (idade) anos de idade. 

A pesquisa será feita no/a (LOCAL), onde as crianças (DESCREVER O MÉTODO). Para isso, será 

usado/a (MATERIAL), ele é considerado (a) seguro (a), mas é possível ocorrer (RISCOS). 

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. 

Mas há coisas boas que podem acontecer como.... (BENEFÍCIOS). 
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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 

(EXPLICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS), mas sem identificar as crianças que 

participaram. 

 

MODELO CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa (TÍTULO DA 

PESQUISA). 

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 

e que ninguém vai ficar com raiva de mim. 

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. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: (Especificar, a seguir, cada um dos itens abaixo, 

em forma de texto contínuo, usando linguagem acessível à compreensão dos participantes da 

pesquisa menores de 18 anos, independentemente do grau de instrução ou área de atuação do/a 

pesquisador/a responsável)   

 

1.1 Título, justificativa, objetivos; 

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos. Obs.: No caso de uso 

de entrevistas, explicitar ao/à participante se também serão obtidas cópias gravadas da conversa e, 

quando forem captadas imagens, esclarecer ainda sobre a necessidade de concessão de uso da 

mesma incluindo, antes das assinaturas, um box com as opções (o/a participante deve rubricar 

dentro do parêntese): 

(        ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

1.3 Especificação de desconforto e de riscos físicos e psicossociais possíveis, bem como os benefícios 

decorrentes da participação na pesquisa;  

1.4 Informação sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a 

pesquisa. Obs.: O transporte e alimentação do participante, quando for o caso; 

1.5 Garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos/as participante/s. Do contrário, 

faz-se imprescindível esclarecer também que haverá a divulgação do nome do/a participante 

quando for de interesse do/a mesmo/a ou não houver objeção. Neste caso, incluir, antes das 

assinaturas, um box com as opções (o/a participante deve rubricar dentro do parêntese): 

(         ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

1.6 Apresentação da garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a participar ou 

retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

1.7 Apresentação da garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a responder 

questões que lhe causem constrangimento em entrevistas e questionários; 

1.8 Informação sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), 

garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa; 

1.9 Quando a pesquisa envolver o armazenamento em banco de dados, para investigações futuras, 

devem ser apresentados: a) justificativa quanto à necessidade e oportunidade para usos futuros; b) 

consentimento do/a participante da pesquisa, autorizando a guarda do material coletado; c) 

declaração de que toda nova pesquisa a ser feita com os dados será submetida para aprovação do 

CEP da instituição e, quando for o caso, da CONEP. 
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Cidade, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

Em caso de obtenção de consentimento não presencial: 

 

Caso o consentimento seja por meio de link de questionário eletrônico, será necessário inserir uma 

caixa de texto para marcação de aceite ou não pelo participante. Além disso, o pesquisador deverá se 

comprometer a enviar uma cópia deste Termo de Assentimento Livre e Esclarecido ao e-mail do 

participante, para que ele tenha acesso a todas as informações pertinentes à pesquisa. 

 

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Minas Gerais 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901 

Unidade Administrativa II - 2º Andar - Sala: 2005 

Telefone: (031) 3409-4592 - E-mail: coep@prpq.ufmg.br 

 


