
 

 

 GABINETE DO REITOR

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa de graduação 

intitulada: Perfil do Egresso do Curso de Fisioterapia da Universidade do estado de Santa 

Catarina. Os participantes do estudo são todos os egressos do Curso de Fisioterapia da UDESC 

formados no Curso de Fisioterapia da UDESC, no período 1998 a 2015, num total de 36 

turmas, incluindo o(a) senhor(a). Todos os 895 fisioterapeutas, incluindo o(a) senhor(a) serão 

convidados a responder um questionário estruturado a respeito de dados pessoais, formação 

acadêmica e atuação profissional. O questionário será aplicado através de um formulário 

eletrônico, alocado no website da UDESC. A pesquisa terá como objetivo principal: Descrever 

o perfil dos egressos do curso de fisioterapia da UDESC, analisando os aspectos da formação 

acadêmica que influenciaram e influenciam sua atuação profissional. O(a) senhor(a) ao aceitar 

participar da pesquisa deverá: 

1. Eletronicamente aceitar participar da pesquisa, o que corresponderá à assinatura do 

TCLE, o qual poderá ser impresso se assim o desejar. 

2. Responder ao questionário on-line. 

O questionário será on-line e, portanto respondido no momento e local de sua 

preferência. Não é obrigatório responder a todas as perguntas se assim você o desejar. 

O(a) Senhor(a) não terá despesas e nem será remunerados pela participação na pesquisa. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação na pesquisa não serão cobradas. Em caso de 

dano, em decorrência do estudo, será garantida a sua indenização. 

O risco da pesquisa é mínimo por envolver apenas a resposta ao questionário online, o 

qual foi elaborado com o intuito de que o tempo gasto para seu preenchimento seja mínimo, em 

torno de 10 a 15 minutos. Para garantir a confidencialidade e a privacidade dos indivíduos, a 

caracterização dos mesmos será feita por codificação de sua identidade. Todos os dados 

obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente com finalidades científicas conforme 

previsto no consentimento do participante. Os resultados da pesquisa não serão divulgados a 

terceiros. 

Não existe benefício ou vantagem direta em participar deste estudo. Os benefícios e 

vantagens em participar são indiretos, proporcionando retorno social através de melhorias no 

currículo do curso e da publicação dos resultados da pesquisa em periódicos científicos. 

 



 

Remotamente as pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão os 

pesquisadores: Profa. Dra. Fernanda Romaguera Pereira dos Santos e Prof. Dr. Darlan Laurício 

Matte, que são os responsáveis pela pesquisa. 

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer necessidade 

de justificativa. 

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos 

técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não identificação do seu nome. 

Ao assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, cópia do mesmo será 

automaticamente enviada para seu endereço eletrônico informado no questionário on-line. 

 

Responsáveis: 

 

 

Profa. Dra. Fernanda Romaguera Pereira dos Santos Fone: 3364 8609 

Prof. Dr. Darlan Laurício Matte   f: 3364 8608 

Rua Pascoal Simone, 358. Coqueiros, Florianópolis – SC, CEP 88080-350 

Raysa Silva Venâncio – Graduanda em Fisioterapia – CEFID/UDESC. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPSH/UDESC 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC -88035-001 – Fone/Fax: (48) 3321-8195  

e-mail: cepsh.reitoria@udesc.br 

CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - SEPN 510, Norte, Bloco A, 3ºandar, Ed. Ex-INAN, 

Unidade II – Brasília – DF- CEP: 70750-521 - Fone: (61)3315-5878/ 5879 – e-mail: 

conep@saude.gov.br 

 



 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma 

clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a meu respeito serão 

sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições dos experimentos/procedimentos de 

tratamento serão feitas em mim, e que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer 

momento. 

Nome por extenso_________________________________________________________________ 

 

Assinatura ___________________________ Local: ________________Data: ____/____/____ . 

 

Agradecemos a vossa participação e colaboração. 


