
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - EXEMPLO 

Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Carlos Eduardo Alves Soares (Professor 
Orientador) e Andrezza Dayse Gomes de Lucena Costa (Bióloga).  
Telefones para contato: (84) 3511-3045. 

Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, 
porém sua participação é voluntária. 
A pesquisa intitulada: DESTINO FINAL DO RESÍDUO ELETRÔNICO: APARELHOS 
CELULARES, ACESSÓRIOS E BATERIAS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN 
avaliará o conhecimento dos usuários de telefonia celular na cidade de Mossoró-RN a 
respeito da legislação ambiental e do descarte correto desse tipo de material. Terá 
ainda como objetivo analisar o conhecimento da população sobre os problemas à 
saúde humana e ao ambiente que descarte incorreto desse tipo de lixo pode causar. A 
pesquisa será realizada por meio de um questionário semi-estruturado contendo 
perguntas gerais sobre o descarte de Aparelhos Celulares e Acessórios; 
➝Será garantido o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos 
resultados exclusivamente para fins científicos; 
➝Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da 
pesquisa em qualquer momento com o pesquisador responsável; 
➝Sua participação não é obrigatória, podendo retirar-se do estudo ou não permitir a 
utilização dos dados em qualquer momento da pesquisa; 
➝Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa 
referente à sua participação no estudo; 
➝Os materiais utilizados para coleta de dados serão armazenados por 5 (cinco) anos, 
após descartados, conforme preconizado pela Resolução CNS no. 196, de 10 de 
outubro de 1996. 
Eu, __________________________________________________, natural de 
________________________ - _____, nascido em: ____/____/______ como 
voluntário(a) da pesquisa, afirmo que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 
sobre a finalidade e objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilização das 
informações exclusivamente para fins científicos. 
Meu nome não será divulgado de forma alguma, e terei a opção de retirar meu 
consentimento a qualquer momento. 

Mossoró-RN, ______ de ______________ de 2013. 

_________________________________________ 
Sujeito da Pesquisa 

_________________________________________ 
Pesquisador
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