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                                     Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE 

(na modalidade impressa ou adaptado ao formulário do Google Forms) 

 

É necessária a autorização dos pais ou responsáveis. Vide termo específico na sequência. 

● Termo de cessão para uso de Imagem e Som. 

● As páginas deverão ser enumeradas e assinadas pelo pesquisador responsável e 

participante. 

 

Este modelo de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido deve ser utilizado para crianças/ 

adolescentes e para os legalmente incapazes. 

 

N.º Registro CEP: CAAE ...................(colocar o número de registro obtido no CEP SMSA/PBH) 

Título do Projeto: (colocar o título do projeto de pesquisa conforme registrado no CEP 

SMSA/PBH e no TAI) 

 

Meu nome é (nome do pesquisador) e o meu trabalho é pesquisar (objeto da pesquisa). Queremos 

saber se (explicar o que se busca encontrar com a pesquisa). 

 

Eu vou te informar e convidar a participar desta pesquisa. Você pode escolher se aceita participar ou 

não. Já pedimos a autorização dos seus pais/responsáveis e eles sabem que também estamos pedindo 

o seu de acordo. Eles já concordaram com a sua participação, mas se você não desejar fazer parte 

da pesquisa, não é obrigado a participar. É você quem decide. Se decidir não participar da pesquisa, 

nada mudará em relação a seu tratamento de saúde (se for o caso). Até mesmo se disser “sim” agora, 

você poderá mudar de ideia depois, sem nenhum problema. 

 

Neste documento ou durante a sua participação nesta pesquisa pode haver algumas palavras ou 

informações que você não entenda, ou coisas que você quer que eu explique mais detalhadamente; por 

favor, nos avise, pois podemos parar para explicar a qualquer momento. 

Você foi escolhido (a) para participar desta pesquisa porquê... (especificar o porquê de as 

crianças/adolescentes terem sido escolhidos, utilizando uma linguagem clara e acessível). Se você 

decidir fazer parte da pesquisa, deverá participar dos seguintes procedimentos: (especificar, em 

tópicos, os PROCEDIMENTOS/PASSOS que serão realizados com as crianças/adolescentes, por 

exemplo: 

1) xxxxxxxxx 

2) xxxxxxxxx 

 

Rubrica do Pesquisador:                               Rubrica do Participante:   
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