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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do estudo: Estudo de viabilidade técnico-científica de um aplicativo móvel para educação ambiental em 
zoológicos 
Pesquisadora responsável: Flávia Torreão C.S. Thiemann (R.G. 4.109.989-6) 
Endereço da pesquisadora responsável: Rua Sebastião de Moraes, 350 – Planalto Paraíso - São Carlos – SP 
– CEP 13562-030 
Telefones da pesquisadora responsável para contato: 16-33719300; 16-997772861 
 
Prezado(a) Senhor(a): 
 

• Você está sendo convidado(a) participar de oficinas participativas, grupos focais e entrevistas, 
respondendo às perguntas formuladas de forma totalmente voluntária. 

• Antes de concordar em participar desta pesquisa e participar de oficinas participativas, grupos focais 
e entrevistas, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste 
documento.  

• Os pesquisadores deverão responder a todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. 

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 
penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 
Objetivo do estudo: O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade técnico-científica de uma solução 
educacional associada a um aplicativo móvel que amplia a capacidade dos zoológicos em atender um público 
diverso, incluindo pessoas com deficiência, com a promoção de ações de educação ambiental de qualidade. O 
projeto propõe uma pesquisa na área da educação ambiental para desenvolver um modelo de objeto de 
aprendizagem mediado por um aplicativo móvel.  
 
Justificativa: Os zoológicos são espaços educadores privilegiados para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e são um dos espaços de educação não-formal mais visitados no mundo.  Realizar 
educação ambiental para a conservação da biodiversidade é um dos principais eixos que justificam a existência 
dos zoológicos. No entanto, a maioria dos zoológicos brasileiros sofre com faltas de verbas e/ou equipe 
qualificada para viabilizar as suas ações educativas. O uso de um aplicativo como ferramenta para apoiar essas 
ações poderá auxiliar os zoológicos a cumprirem seu objetivo de realizar educação ambiental para a 
conservação da biodiversidade. A solução educacional resultante do presente processo de pesquisa e 
desenvolvimento apresenta uma proposta de valor tanto para os zoológicos, como para o público diretamente 
envolvido nas ações educativas. Essa proposta de valor atende a uma demanda atual e crescente da sociedade 
em promover a conservação ambiental e também a inclusão de pessoas com deficiência em processos 
educacionais. 
 
Procedimentos: Sua colaboração na pesquisa consistirá em tomar parte de oficinas participativas, grupos focais 
e entrevistas, respondendo às perguntas formuladas.  
 
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto para você. 
 
Riscos: Acreditamos que toda pesquisa que envolve relações humanas traz riscos, tais como: constrangimentos 
em algumas situações ou perguntas ou insegurança por acreditar estar sendo avaliada(o) no contexto de uma 
pesquisa. Nesse sentido, buscamos sempre o caminho do diálogo, estabelecendo uma relação de confiança por 
meio do convívio e da assinatura desse termo de livre consentimento. Vale ressaltar que a qualquer momento 
você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. E sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com a pesquisadora.  
Acompanhamento e Assistência: As(os) participantes serão acompanhados pela pesquisadora e/ou equipe 
durante sua participação na pesquisa, e a pesquisadora responsável e equipe estarão disponíveis para 
esclarecimento de dúvidas pertinentes à sua participação e à pesquisa em si. 
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Sigilo: As informações obtidas por meio dessa pesquisa são confidencias e asseguramos o sigilo sobre sua 
participação. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pela pesquisadora 
responsável. Os participantes da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 
resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 
 
Indenização e ressarcimento: É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes da 
sua participação na pesquisa, por meio de decisão judicial ou extrajudicial.  
Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela sua participação. No entanto, caso haja qualquer 
despesa decorrente da sua participação na pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: despesas com 
transporte e alimentação decorrentes da sua participação na pesquisa poderão ser ressarcidas desde que haja 
solicitação prévia e aceite de ambas as partes sobre o valor a ser ressarcido.  
 
Em caso de dúvida: Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Seres Humanos do UNICEP situado na Rua Miguel Petroni, 5111 – Fone (16) 33622111, CEP 13563-
570, São Carlos/SP. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos 
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa 
dentro de padrões éticos. 
 
Ciência e de acordo do participante (sujeito da pesquisa): 
 
Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto pela pesquisadora, eu 
_______________________________________________, RG: ______________, estou de acordo em 
participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 
 
 
São Carlos, _____/_____/_____                   
                                            
____________________________________________ 
Assinatura da(o) participante na pesquisa ou Representante legal 
 
 
Ciência e de acordo da pesquisadora responsável: 
 
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do 
protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e 
fornecido uma cópia deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o 
qual o projeto foi apresentado e pela CONEP, quando pertinente. Comprometo-me a utilizar o material e os 
dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o 
consentimento dado pelo participante. 
 
Declaro que assinei 2 vias deste termo, ficando com 1 via em meu poder. 
 

 
__________________________________________________ 

Assinatura da responsável pelo projeto 
 

 
. 


