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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1 Seu filho está sendo convidado para participar da pesquisa “Educação Linguística”.
2 Justificativa, objetivos e procedimentos a serem utilizados:

2.a Seu (Sua) filho(a) ou tutelado(a) foi selecionado(a) por meio de inscrição
realizada  através  do  site  para  participar  da  pesquisa  citada  acima.  A
participação nesta pesquisa não é obrigatória.

2.b O objetivo geral deste estudo é colaborar para que a criança compreenda a
língua como objeto científico e entenda aos poucos categorias e princípios
morfológicos e sintáticos através da criação de uma língua.

2.c A participação  de  seu(sua)  filho(a)  nesta  pesquisa  consistirá  em
criar uma língua fictícia. Essa criação será feita individualmente (apenas
os  encontros  síncronos   serão  em  grupo)  e  terá  a  orientação  da
pesquisadora Jane Eder Girardi. 

2.dA pesquisa terá duração de 10 encontros síncronos, sendo 10 assíncronos
para a realização das atividades. 

2.e Os  encontros  síncronos  (em  que  há  interação  em  tempo  real)
ocorrerão 1 vez na semana e terão a duração de 30min, eles servirão para
discussão e sanar as possíveis dúvidas sobre a elaboração das atividades. 

2.f Os encontros assíncronos  (que não há interação em tempo real) servirão
para  a  realização  das  atividades  propostas  pela  pesquisadora  (essa
atividade  será  realizada  em  casa  e  terá  o  prazo  de  até  5  dias  para  a
entrega). O tempo para a realização dessa atividade será de acordo com a
disponibilidade  do  participante,  ou  seja,  o  horário  que  for  mais
conveniente.

2.gDurante  a  elaboração  da  língua  a  pesquisadora  estará  preparada  para
auxiliar  seu  (sua)  filho  (a)  em  qualquer  dúvida.  Os  questionamentos
poderão ser  feitos  durante  os  encontros  síncronos  e  assíncronos  (via  e-
mail);

3 Possíveis desconfortos podem ocorrer: i) emocionalmente: insegurança, estresse e dúvidas
durante a elaboração da língua; ii) cansaço físico: dores nas costas e ombros (devido a
ficar sentado e digitando no computador), dores de cabeça (devido ao excesso de luz por
conta  do  uso  do  computador).  No  entanto,  ressaltamos  que  o(a)  participante  não  é
obrigado(a) a participar da pesquisa, podendo interromper sua participação no momento
que julgar oportuno. Esperamos que a pesquisa nos forneça dados para que possamos
ajudar  o(a)  participante  a  apreender  a  língua  como  objeto  científico.  O  risco  a  uma
pesquisa como essa é mínimo. Se a criança se sentir desconfortável durante a aplicação do
trabalho, a pesquisadora a deixará à vontade, incentivando-a a não se preocupar com o
resultado. Além disso, a criança terá acesso a esse resultado ao final da pesquisa.

4 A pesquisa se dará em forma de oficina, que ocorrerá de forma online e em grupo, o aluno
elaborará a  língua  conforme as  orientações  da pesquisadora,  essa  atividade  será  feita
individualmente.  Os  participantes  receberão  as  atividades  via  e-mail  ou  whatsApp  e
anotarão todo o procedimento das atividades, as quais deverão ser enviadas via e-mail ou
por foto via whatsApp para a pesquisadora. Essas anotações serão utilizadas como dados
na pesquisa e arquivadas. Os participantes não serão expostos em nenhum momento da
divulgação  dos  dados.  Os  participantes  e  seus  responsáveis  têm  total  garantia  de
esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa. A respeito dos procedimentos, podem
solicitar artigos, relatórios e demais através do meio de contato (mensagem eletrônica).

5 O (a) participante possui total liberdade de consentimento antes e durante o desenvolver
da pesquisa:
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5.a Todos os participantes desta pesquisa possuem o direito de se recusar a
participar do projeto ou de retirar o seu consentimento, em qualquer fase
da pesquisa, incluindo a fase de aplicação do teste. 

5.b A desistência ou recusa em participar não acarretará qualquer penalização
ou prejuízo  nas  relações  do(a)  responsável  e  do  (a)  participante  com a
pesquisadora ou com a UFSCar.

6 Os  pesquisadores  garantem  o  total  sigilo  quanto  às  identidades  das  crianças  que
participarão do teste, preservando, assim, a privacidade dos envolvidos:

6.a As  informações  obtidas  por  meio  desta  pesquisa  serão  confidencias  e
asseguramos  o  sigilo  sobre  a  participação  das  crianças  e  de  seus
responsáveis. 

6.b Os dados serão divulgados de forma a NÃO possibilitar a identificação
do(a)  participante.  O  procedimento  da  pesquisa  será  em  forma  de
anotações, as quais serão feitas pelos participantes em fichas de atividades
que serão enviadas aos estudantes por meio de contato eletrônico (e-mail
ou whatsApp).  Essas  fichas serão arquivadas e  os  seus resultados serão
utilizados no desenvolvimento da pesquisa. O nome do(a) participante não
será divulgado, assim como ao escrevermos o projeto e/ou divulgarmos os
resultados, nenhuma identidade será revelada.

7 Você poderá salvar uma cópia deste termo onde consta contato do pesquisador principal,
podendo  tirar  suas  dúvidas  sobre  o  projeto  e  sua  participação,  agora  ou  a  qualquer
momento.

______________________________________
Prof. Dr. Dirceu Cleber Conde

 Universidade Federal de São Carlos 
Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310 

São Carlos - São Paulo | CEP 13565-905  
Telefones (16) 3306-6453 

e-mail: cleberconde2@gmail.com

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do(a) meu(minha)
filho(a) ou tutelado(a) na pesquisa e concordo com a sua participação. 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
em Seres Humanos da UFSCar que funciona na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade
Federal de São Carlos, localizada na Rodovia Washington Luiz, Km. 235 -CEP 13.565-905
-  São  Carlos  -  SP  –  Brasil.  Fone  (16)  3351-9685  Endereço  eletrônico:
cephumanos@ufscar.br

São Carlos, ______de _________________de 20____.
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Nome da criança participante:_________________________________________________

Nome do(a) responsável: ______________________________________

_________________________________________

(Assinatura – Responsável)


