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Sou estudante de pós-graduação do curso de Psicologia e estou te convidando para participar da minha pesquisa. 

Você participou de um grupo de habilidades sociais com outras crianças. Agora estou te convidando para me 

contar o que você achou dessa experiência, por meio de duas conversas on-line. Na primeira, eu vou te fazer 

algumas perguntas e vou te pedir para fazer um desenho. Essa conversa demorará trinta minutos. Na segunda 

conversa, vou pedir para que você me conte sobre o que você desenhou e isso vai demorar até vinte minutos. No 

final, vou pedir para que seu pai/mãe/responsável me envie o seu desenho. É importante você entender a diferença 

entre aula e pesquisa. Na aula, o professor passa atividades para aprendermos e somos avaliados para ver o quanto 

estamos aprendendo. Já na pesquisa, o objetivo é investigar algo para descobrir algumas informações novas. O 

que vamos fazer é uma pesquisa, então você não precisa se preocupar com acertar e errar, pois você não ganhará 

notas pelas respostas às perguntas que eu fizer. Nosso objetivo é entender como o grupo de habilidades sociais 

pode ajudar você a entender e falar sobre suas emoções, e a se relacionar melhor com as pessoas.  

Quero informar que, caso você não queira participar ou decida desistir de participar da pesquisa, ninguém ficará 

chateado com você. O importante é respeitar sua vontade. Então, é importante você conversar com seus pais ou 

responsáveis e escolher se vai participar da pesquisa ou não. Também quero informar que tudo que você fizer 

será cuidado para que outras pessoas não descubram que foi você quem respondeu. Eu e minhas colegas de 

pesquisa vamos cuidar muito com as informações que você nos passar, para garantir que elas não sejam invadidas 

ou que alguém identifique que foi você. Isso se chama sigilo. 

Há coisas boas que podem acontecer com a sua participação: você nos ajudará a entender como as crianças podem 

aprender a falar sobre suas emoções e a se relacionar com os outros. Então, sua participação é importante para 

ajudar várias outras crianças e adultos a se relacionarem melhor com as crianças. Coisas ruins também podem 

acontecer: você pode se sentir triste ou com vergonha de falar sobre o que acha. Caso isso aconteça, poderemos 

interromper a entrevista a qualquer momento, sem que isso implique em prejuízo para você ou sua família. Além 

disso, eu irei conversar com você sobre o que está sentindo a fim de ajudar você a se sentir mais confortável. 

Contudo, apesar do conhecimento da possibilidade destes riscos existirem, esta pesquisa buscará ser conduzida 

com vistas a evitar a ocorrência dos possíveis danos, bem como buscará respeitar você e suas escolhas.   

Caso você ou seus responsáveis considerem que houve algo ruim ou tenham que gastar algum dinheiro para 

participar da pesquisa, vocês poderão requerer indenização de seus danos, isto é, nós devolveremos o dinheiro 

que vocês gastaram e será garantida a assistência de forma integral, imediata e gratuita. Além disso, há o risco de 

perder informações que você me passar, mas seremos muito cuidadosos para guardar tudo em local seguro e 

evitar que isso aconteça. Eu, minhas colegas de pesquisa e meu professor garantimos que ninguém saberá que 

você está participando da pesquisa. Não falaremos a outras pessoas que não estiverem envolvidas na pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem identificar as crianças que participaram. 

O nome, telefone e e-mail do meu professor são: Mauro Luís Vieira tel: (48) 3721-8606, e-mail: 

maurolvieira@gmail.com. Nosso endereço é: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil da 

UFSC, CFH, Bloco E, Campus Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88010970. Existe uma instituição que protege 

os participantes de pesquisas, como você: ela se chama Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, com 

a qual você pode entrar em contato no Prédio Reitoria II, 4ºandar, Sala 401, localizado na Rua Desembargador 

Vitor Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis, ou pelo telefone 3721-6094 ou e-mail 

(cep.propesq@contato.ufsc.br). 
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ASSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

 

Eu aceito participar da pesquisa “Parentalidade e desenvolvimento socioemocional infantil”. Entendi as 

explicações fornecidas pelos pesquisadores, tendo compreendido que, tanto coisas ruins quanto coisas boas 

podem acontecer, que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir, 

e que não preciso me preocupar com erros e acertos, pois não se trata de uma aula, e sim de uma pesquisa. Afirmo 

que os pesquisadores conversaram com os meus pais ou responsáveis e estão disponíveis para tirarem minhas 

dúvidas. 

 

 

1. Por favor, coloque abaixo as iniciais do seu nome (para nós é importante saber que você concorda com o 

que você leu. Não vamos falar para outras pessoas que você participou da nossa pesquisa): 

________________________________________________________ 

 

2. Precisamos saber também as iniciais do nome da pessoa que cuida de você (também não falaremos sobre 

ela com ninguém):  

________________________________________________________ 

 

Ao clicar no botão abaixo, você concorda em participar da pesquisa de acordo com as informações 

registradas neste Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), bem como com a gravação da mesma. 

Para ter acesso a uma cópia deste termo, você pode pedir ao seu responsável para acessar <nepedi.ufsc.br>. Caso 

não concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador.  

 

❏ Declaro que li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

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 TALE: https://pt.surveymonkey.com/r/talequali  
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