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Vimos por meio deste convidar você a participar da pesquisa “Parentalidade e desenvolvimento
socioemocional infantil II”, cujo objetivo é investigar o desenvolvimento socioemocional da criança com
desenvolvimento típico ou atípico e sua relação com fatores relativos à parentalidade. Esse estudo é importante
para ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a parentalidade e o desenvolvimento socioemocional infantil
e irá contribuir com produção de conhecimento para promover relações familiares adequadas e saudáveis,
além de promover o autoconhecimento dos participantes. O pesquisador responsável Profº Drº Mauro Luís
Vieira, que também assina esse documento, compromete-se a conduzir a pesquisa de acordo com o que
preconiza a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos preceitos éticos e da proteção
aos participantes da pesquisa.
Sua participação é voluntária, não remunerada e acontecerá por meio de respostas suas a questionários sobre
o tema, cujo tempo aproximado de preenchimento é de uma hora. Seus dados serão tratados de forma
confidencial e respeitando sua privacidade, portanto nenhuma informação que o identifique será divulgada em
publicações resultantes da pesquisa. O material será utilizado somente para fins de pesquisa e só os
pesquisadores terão acesso direto às informações nele relatadas, pois os questionários receberão apenas um
código e suas repostas serão somadas às repostas das outras famílias. Você é livre para decidir participar, pode
parar ou desistir da participação a qualquer momento, e tem assegurada a retirada de seus dados a qualquer
momento conforme a sua vontade, sem que isso lhe traga prejuízo algum.
A sua participação na pesquisa pode permitir reflexões sobre suas vivências e sentimentos sobre ser pai ou
mãe. Ao relatar suas experiências, isso poderá gerar algum desconforto emocional caso julgue ter recordado
alguma experiência desagradável. Caso isso ocorra, o(a) senhor(a) poderá interromper as suas respostas aos
questionários a qualquer momento, sem que isso implique em prejuízo para você. Além disso, os(as)
pesquisadores(as) envolvidos(as) neste projeto detêm domínio das técnicas de intervenção de manejo de
situações emocionais reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), estão aptos(as) a realizar
práticas inerentes ao profissional de Psicologia, têm cadastro no Conselho Regional de Psicologia de Santa
Catarina (CRP-12) e se comprometem a prestar atendimento psicológico na modalidade on-line ou
presencial, caso manifeste necessidade.
A participação na pesquisa não prevê nenhum gasto, mas caso existam eventuais despesas decorrentes da sua
participação, estas serão ressarcidas integralmente pelo pesquisador responsável. Fica também garantida a
indenização em caso de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão
judicial ou extrajudicial. A devolução dos resultados da pesquisa será feita via e-mail após a finalização da
pesquisa ou presencialmente, em data a ser agendada. Os dados da sua participação ficarão armazenados por
pelo menos cinco anos, em formato digital, de posse do pesquisador responsável, podendo ser descartados
(deletados e incinerados) posteriormente ou mantidos armazenados em sigilo. Após ler este Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, se você concordar em participar da pesquisa, solicitamos que preencha e
assine esse termo que vem impresso em duas vias e uma delas permanecerá em seu poder.
Demais informações sobre a pesquisa poderão ser obtidas por contato com o pesquisador responsável Mauro
Luís Vieira por meio de telefone (48 3721-8606) ou e-mail (maurolvieira@gmail.com), ou diretamente no
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), CFH, Bloco E, Campus Trindade, Florianópolis/SC. Você poderá contatar também o Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, que é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo
e educativo, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões,
criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, na Rua Desembargador Vitor Lima,
nº222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.040-400 ou por telefone (48 37216094) ou e-mail
(cep.propesq@contato.ufsc.br).
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(Coleta on-line)
Após a leitura do presente termo, caso haja aceite, selecione a opção “Declaro que li e concordo em
participar da pesquisa”, localizada abaixo da apresentação do TCLE on-line, acusando que leu e está de
acordo com o Termo apresentado. Você será direcionado ao início do questionário. Para ter acesso a uma
cópia deste termo, por favor, acesse <nepedi.ufsc.br>. Caso não concorde em participar, apenas feche essa
página no seu navegador.
❏ Declaro que li e concordo em participar da pesquisa.
Documento assinado digitalmente
Mauro Luis Vieira
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_______________________________________________________
Dr. Mauro Luís Vieira
CPF: 525.936.659-04
Coordenador da pesquisa Parentalidade e Desenvolvimento Socioemocional Infantil II
Contato: maurolvieira@gmail.com / nepedielabsfac@gmail.com

Desde já, muito obrigado pela sua colaboração!
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Link do TCE + Instrumentos: https://pt.surveymonkey.com/r/PDSEIfamII

