TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Convidamos o (a) Sr(a) para participar da Pesquisa Atividade pesqueira artesanal no
Sertão do Pajeú – Pernambuco, sob a responsabilidade do pesquisador Diogo Martins
Nunes, a qual pretende conhecer a diversidade de embarcações e das artes de pesca empregadas
no Sertão do Pajeú, através não apenas da descrição detalhada dos materiais e suas dimensões,
como também das técnicas empregadas na confecção/reparo e a forma de manuseio/operação.
Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista e da disponibilidade para
embarques e manuseio das artes de pesca. É importante ressaltar que qualquer pesquisa
envolvendo pessoas existe algum tipo de risco, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde.
Se você aceitar participar, estará contribuindo para construção do conhecimento sobre a
atividade pesqueira artesanal no Semiárido nordestino, precisamente no Sertão do Pajeú.
Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando,
tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes
ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O
(a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada,
sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato
com o pesquisador no endereço da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, sala Docentes 05
Bloco G, situada na Avenida Gregório Ferraz Nogueira, s/n, bairro de José Tomé de Souza
Ramos, CEP 56909-535 em Serra Talhada ou, ainda, pelo telefone (87) 3929 3018. Para
Esclarecimentos adicionais entrar em contato com o Comitê de Ética em Pessoas da
Universidade Estadual de Pernambuco, no endereço Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo
Amaro, Recife/PE e pelo telefone (81) 3183-3775 ou e-mail comite.etica@upe.br.
Consentimento Pós–Informação
Eu, ______________________________________________________________, fui informado
sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e
que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.

______________________
Assinatura do participante

Data:___/ ____/ _____

________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Impressão do dedo polegar
caso não saiba assinar

